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د وهللا أسأل أن أكون . ضيح والشرح السھل ألھم أساسيات وركائز اللغة أسلوب التبسيط والتو وفقت ق
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  مقدمة

  

  

  

  اھي البرمجة؟م

والبرمجة ھي كتابة . أو حل مشكلة أومسألة ،البرمجة ھي إعطاء أوامر للحاسوب لتنفيذ مھام ما 

  .الكومبيوتربرامج 

  

  ماھو البرنامج؟

البرنامج ھو مجموعة جمل مكتوبة بلغة يفھمھا الحاسوب للوصول إلى الھدف الذي من أجله 

  .كتب البرنامج

  

  :مسلمات في البرمجة

  

إذا أريد منا كتابة برنامج يحسب عدد الموظفين الذين أعمارھم : البرمجة ھي حلول منطقية -

اسمه العدد ونعطيه قيمة ابتدائية صفر ثم نمر على كل  سنة فإننا نعرف متغير 40أكبر من 

فإن كان أكبر فإننا نزيد قيمة ، أم ال 40الموظفين ونختبر ھل عمر الموظف الحالي أكبر من 

نالحظ في ھذا المثال أن الحال ، المتغير العدد بواحد وكذلك حتى ننتھي من جميع الموظفين

ومن ثم فإن ، إن المنطق ھو ما يصدر عن العقل وبالتأكيد ف، كان بخطوات منطقية ليس إال

  .أي إنسان له ميول نحو البرمجة يمكنه أن يكون مبرمجا ناجحا

  

يمكن حلھا بأكثر من  –% 95على األقل بنسبة  –كل مسألة : كل الطرق تؤدي إلى روما -

 :يمكن ان نكتب الجملة التالية 5*4فمثال لطباعة حاصل ضرب ، طريقة 

Print 4*5 

  :نكتبأو 

Print 4+4+4+4+4 



ولكن في بداية كتابة البرنامج ربما اليكون من ، ولكن بالتأكيد فإن طريقا واحدة ھي األفضل

ثم إذا كان ثمة متسع ، بل المھم الوصول أوال بأي طريق ،المھم الوصول بالطريق األفضل

  .من الوقت فإننا نبحث عن الطريق األفضل

تنفي المعلومة التي تقول أن البرمجة صعبة  –أي وجود أكثر من طريق  –ھذه النقطة 

ألنه إذا وجد أكثر من طريق فإن احتمال الوصول والنجاح في كتابة البرنامج وحل ، ومعقدة

  .المشكلة سيكون كبيرا

  

ئ البرنامج إلى أجزاء يفي البرمجة يكون من العادات الحسنة والمھمة أن يتم تجز: فرق تسد  -

وكذلك في ، اءات بحيث يكون كتابة كل جزء أسھل بكثير من كتابة البرنامج مرة واحدوإجر

تصحيح األخطاء فالبحث عن الخطأ في جزء واحد وتصحيحه سيكون أسرع وأفضل من لو 

 .تم تفحص كل البرنامج 

دائما يجب النظر إلى البرنامج ، بعد كتابة األجزاء يتم ربطھا مع بعضھا لتكوين البرنامج

  .جزاء مرتبطة ال كجزء واحدكأ

  

  

  :عناصر بناء البرنامج

لنفترض أنه طلب منا كتابة برنامج ندخل له عددين فيقوم بإخراج حاصل قسمة األول على 

  .الثاني

  .في األول نحلل المطلوب أو المسألة ونفھم معناھا جيدا

  .المطلوب إدخال عددين وحساب خارج القسمة

  .العددان: المدخالت 

  .خارج قسمة العدد األول على الثاني:المخرجات 

  .أما المخرجات فيمكن أن تكون واحدة أو أكثر، المدخالت يمكن أن تكون صفر أو أكثر

  

  .Problem definitionأو تعريف المشكلة  Analysisھذه الخطوة األولى تمسى التحليل 



ولكننا لن نصل أبدا ، فقد ذكرت من قبل أن كل الطرق تؤدي إلى روما، ھذه الخطوة مھمة جدا

أي اليمكن كتابة برنامج لحل مسألة ما إذا كنا لم نفھم ، إذا لم نكن نعرف بأننا ذاھبون إلى روما

  .المطلوب من المسألة جيدا

  

تصميم البرنامج ھو وضع ، بعد معرفة وفھم المشكلة نقوم بتصميم الحل أي البرنامج

  .التي ستوصلنا إلى الحل –الطريق  –الخوارزمية 

  .الخوارزمية ھي مجموعة خطوات عند اتباعھا نصل إلى الحل

منھا ، ھناك أكثر من طريقة يمكننا بھا أن نضع تصميما للبرنامج أو كتابة الخوارزمية

  .المخططات االنسيابية والكود المزيف

  :باستعمال الكود المزيف سيكون الحل المسالة كالتالي

Start 

Read number1 

Read number2 

Print number1/number2 

End 

  ++.الخوة التالية في بناء البرنامج ھي تحويل الخوارزمية إلى لغة يفھمھا الحاسوب كالسي

الخوة الرابعة ھي اختبار البرنامج للتأكد من خلوه من األخطاء وأنه يحقق الھدف الذي من أجله 

  .تمت كتابته

  .الخطوة األخيرة تتمثل في توثيق البرنامج

  

  

  

  

  

  

  



  ++السيلغة 

  

  حروف اللغة

  :التالية ھي ++ حروف لغة سي

  .  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10وھي األرقام العربية  -

 . a,b,c,…,x,y,zو   A,B,C,…,X,Y,Zاألحروف الھجائية اإلنجليزية  -

 . # & ^ % !الرموز الخاصة مثل  -

 .وھي من أھم مكونات اللغة ، >> += ، > ، = ، + المعامالت مثل  -

  . Coutليست نفسھا  coutحساسة لحالة األحرف أي أن ++ ولغة سي -

  

  : البرنامج األول

  ++البرنامج التالي البسيط يبين تركيب البرنامج في لغة سي

#include<iostream > 

using namespace std;  

// My first c++ programming 

main() 

{ 

 cout<<"Welcome to C++"; 

return 0; 

} 

  :البرنامج شرح 

ة سي iostreamالسطر األول فيه يتم تضمين الملف  ة اإلدخال واإلخراج للغ ، ++ وھو مكتب

ة  ي اللغ ر مضمنة ف ال غي راج واإلدخ اليب اإلخ ك ألن أس ات ، وذل ي المكتب ودة ف ا موج ولكنھ

ويسمى أي ملف ينتھي ،  أي ضمِّن includeويتم التضمين باستخدام األمر  ،المضمنة مع اللغة 

ات دوال  Header fileبالملف الرأسي  h.باالمتداد  ة وتراكيب بيان ى فئ ادة عل وي ع وھو يحت

تخدام أي أنھا ستستخدم في البرمجية عامة االس عناصرالويتم إنشاؤه عندما تكون ھذه ، وثوابث 



رة في ومن ، عدة برامج  م تضمنيه كل م ا في ملف رأسي ث تم كتابتھ رة ي ا كل م ثم بدل كتابتھ

  .البرنامج الذي نحتاج فيه لھذه التركيبات 

ل المعالجة # مسبوٌق بالرمز  includeواألمر  ا قب ذا الرمز يسمى موجه م وكل أمر يسبق بھ

Preprocessor directive  ، وم ل أن يق أي أن مترجم اللغة يقوم بتنفيذ ما يمليه ھذا الموجه قب

امج  ة البرن ن البرن، بترجم طر األول م ي الس ثال ف ف فم مين المل وم بتض رجم يق إن المت امج ف

iostream.h  في البرنامج الحالي قبل أن يترجمه.  

  iostreamوالتي تعني تضمين الملف  ;using namespace stdالسطر الثاني يحتوي على 

  :وإذا لم يتم كتابة ھذا السطر يجب كتابة السطر األول كالتالي++ . التابع للمكتبة القياسية للسي

#include<iostream .h> 

  . h.زيادة أي 

ا  ھذين الرمزين أي نص يأتي بعد،  //يبدأ بالرمزين  لثالسطر الثا إلى نھاية السطر يسمى تعليق

امج،  ات عن البرن ب معلوم ى أراد لكي يكت رمج مت ه المب و نص يكتب ل ، وھ ن التعريف بعم م

ه  ت برمجت ى تم ه ومت امج ومبرمج ل البر، البرن رح جم ي يش ب لك ا يكت امج كم ا ن ف عملھ كي

امج ، والغرض منھا  دة وأردت ، وھذا مھم جدا لتطوير البرن د م امج بع ى البرن ه إن عدت إل ألن

ن تستطيع تطويره  ،حة فإنك لن تفھم شيئا منهتطويره ولم يكن فيه تعليقات موضِّ  واألغلب أنك ل

ة جي، ! إال إذا أعدت كتابته من جديد ا بطريق امج ليكون مبرمج إن البرن وي لذا ف د أن يحت دة ال ب

ات  ى تعليق امج ال ، عل ة البرن و كتاب الغرض ھ ان ف ل مك ي ك ات ف ة التعليق ذا كتاب ي ھ وال يعن

ا ، وإنما تكتب لتوضيحه ، التعليقات  ومن ثم ينبغي كتابتھا في األمكنة التي تحتاج إلى توضيح أم

  .التي ال تحتاج فال داعي للتعليق عليھا 

وبعدھا قوسان إذ كل دالة ال بد أن تتبع بقوسين  mainيحتوي على الدالة الرئيسية  رابعالسطر ال

امج بالسي،  –سنتناول الدوال فيما بعد  – ذ أي برن د ++ ھذه الدالة منھا يتم بدء تنفي ه ال ب ذا فإن ل

  .ويتم تنفيذ الجمل البرمجية المحتواة داخلھا ، من وجودھا 

  .والذي يعني بداية جسم الدالة الرئيسية } نبعج يوجد القوس الم خامسفي السطر ال

طر ال ادسالس ة  س دأ بكلم ة  coutيب ي اختصار للجمل رج  Course outputوھ نھج الخ أي م

ى الشاشة  coutو ،  Unixوالذي ھو الشاشة في نظام  ده عل أتي بع ا ي إخراج م وم ب ائن يق ھو ك

  .ويسمى بنھر أو مجرى اإلخراج



  .لذلك تم تضمينھا مسبقا iostreamي المكتبة وھذا الكائن موجود ومعرف ف

ذي >> عالمتي أكبر من  coutويكتب بعد  امال يسمى معامل اإلخراج وال وھما معا يكونان مع

  . coutيقوم بإرسال ما يأتي بعده إلى الكائن 

ى  coutولحفظ اتجاه العالمتين فإننا نعتبر أن  ا سھمان يشيران إل ين ھم ھي الشاشة وأن العالمت

  :التالي اتجاه البيانات كما في الشكل 

  
ة    ت الجمل راج كتب ل اإلخ د معام ة التنصيص   "++Welcome to C"بع دأ بعالم وھي تب

ة تنصيص أخرى  م عالم ه يخرج ، المفردة ثم النص ث ين عالمتي تنصيص فإن ا يكتب ب كل م

  :ناتج تنفيذ البرنامج ھو التالي أن  يأ، مثلما ھو على الشاشة 

 
  

كل جملة برمجية يجب ++ ألنه في لغة السي ;وجملة اإلخراج السابقة قد انتھت بفاصلة منقوطة 

والجملة البرمجية ھي أي جملة قائمة بذاتھا وتقوم بعمل ما بنفسھا ، ھي بالفاصل المنقوطة أن تنت

  .بعدھا تأتي وال تعتمد على جملة 

  .ونسيان الفاصلة المنقوطة أكثر خطأٍ يقع فيه المبتدئون 

ى  وي عل ر يحت ل األخي امج  ;return 0السطر قب اء البرن وم بإنھ و تق ي ، وھ رقم صفر يعن وال

  .انتھاء البرنامج بنجاح 

  .والذي يعني نھاية جسم الدالة الرئيسية{  السطر األخير يوجد فيه القوس

  ++.والتركيبة السابقة ثابتة وضرورية في كل برنامج سي

  

  

  



  

  :عملية اإلخراج 

تحكم في إخراج ال coutكما مر بنا فإن الكائن  ى شاشة الحاسب ھو الم ات عل ائن ، بيان وھو ك

حيث البساطة في كل لغات البرمجة من  رأيتھامرن جدا وفي الحقيقة فإن طريقته أفضل طريقة 

  .والمرونة 

ات في المجرى الواحد باستخدام معامل اإلخراج  ويمكن أن نقوم بإخراج أكثر من عنصر بيان

  :قبل كل عنصر نريد إخراجه كالتالي 

cout<<"first datum"<<" second datum"; 

ابية نوبالطبع ھو ال يقوم بإخراج النصوص فقط ولكن األعداد بكل أنواعھا و واتج العمليات الحس

  .والمنطقية أيضا

  :على الشاشة يمكننا كتابتھا كالتالي 40=8*5فمثال إلخراج 

cout<<"5*8="<<5*8; 

  أو

cout<<5<<"*"<<8<<"="<<5*8; 

رمج ++ ولغة السي د المب ا يري دة أشكال وكيفم ود بع ة الك رة في كتاب ة كبي م ، تعطي حري  من ث

، بحيث ينبغي أن يبتدئ كل سطر بمعامل اإلخراج أكثر من سطر يمكن كتابة جملة اإلخراج في 

  :يمكن كتابة الجملة السابقة كالتالي أي 

cout<<"5*8=" 

<<5*8; 

  :أفضل كالتالي في صورة ويمكن تنسيقھا لتكون 

cout<<"5*8=" 

       <<5*8; 

ة  تخدام الكلم تم اس د ي ى سطر جدي ذھاب إل ي ھي اختصار  endlولل ة  end lineوالت أي نھاي

  :السطر في أي مكان في جملة اإلخراج كالتالي 

cout<<"first line"<<endl; 

cout<<"second line"; 



  :ويمكن كتابتھا ھكذا

cout<<"first line"<<endl<<"second line"; 

ة الخاصة والتي تسمى بحروف الھروب  ة بعض الرموز الحرفي  Escapeكما يوجد في اللغ

Characters  ة ى الشاش ات عل راج البيان د إخ ة عن ائف معين وم بوظ دة  ،وتق رف مفي ي أح وھ

ال بد أن تكون مكتوبة بين عالمتي تنصيص سواء أكانت بجانب نص وھذه الحروف  ،للمبرمج 

ذا الرمز   \تتكون من رمزين أولھما الرمز ھي و ، أو مفردة د ھ حيث أن أي حرف أو رمز بع

  :اإلظھار كالتالي جملة  على الشاشة تكتب \وإلظھار الرمز ، يعامل معاملة خاصة 

cout<<"\\"; 

  :والجدول التالي يبين بعض ھذه الحروف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التأثير               الحرف

\n            سطر جديد  

\b         مسافة إلى الخلف  

\t          7 فراغات أفقية  

\r    الرجوع إلى بداية السطر  

\a          اإلنذار بالجرس  

  'لطباعة عالممة التنصيص  '\

  ''لطباعة عالمة التنصيص  "\

  ?لطباعة عالمة االستفھام  ?\



  

  المتغيرات
Variables  

  

  
ي ال ع ف ماء لمواق ي أس رات ھ وائية المتغي زين ،  RAMذاكرة العش ا تخ تم فيھ ع ي ذه المواق ھ

ه ، البيانات حسب نوع المتغير  وب من امج ألداء المطل ، وھذه البيانات يتم التعامل معھا في البرن

ات  وع من البيان دادا صحيحة أو كسرية أو نصية أو صورا أو أي ن د تكون أع وھذه البيانات ق

  .يتعامل معھا الحاسب  التي

الي وكل خلية من الذاكرة  بيه بالت ة النظام السداسي عشر ش يعطيھا نظام التشغيل عنوانا في ھيئ

0x270f22 ، وم بحفظ ومن المستحيل إذا أردت استخدام ھذه الخاليا لتخزين البيانات فيھا أن تق

ذا يعناوينھا  ا أسماء واضح ستخدامتم اول رات إلعطاء الخالي ا التعامل مع المتغي ة تسھل علين

ذاكرة  ة ، ال ن الخلي م تك رة إذا ل ة ذاك ن خلي ر م ا ألكث ون تجميع ن أن تك رات يمك ا أن المتغي كم

  .الواحدة كافية لحفظ قيمة المتغير

  .وكل  برنامج حقيقي ال بد أن يحتوي عليھا ، والمتغيرات من أساسيات البرمجة 

  .واإلعالن عنه أوال قبل استخدامه  فإن كل متغيٍر البد من تعريفه++ وفي لغة سي

  :قيمة المتغير 

ا المھي القي امة التي سيتم تخزينھا في الخلية أو الخالي ر عنھ ر  عب ر ، باسم المتغي ة غي وھي قيم

  .ثابتة بل يتم تغييرھا حسب ما يريد المبرمج 

ر صحيح اسمه  م تعريف متغي ه إذا ت ا سبق فإن رقم  nمم ى ال وي عل ذا ،  5يحت ل ھ يمكن تمثي ف

  :المتغير بالشكل التالي

  

  

  

  

               0x22ff74   
  

                                    n  
               int 

5



  

  :أنواع المتغيرات 

وع ص من  ر من الن وع س يختلف عن المتغي ر من الن رات بحيث أن المتغي ھناك أنواع للمتغي

  .والمدى الذي يمكن أن تصله ھذه البياناتحيث نوع البيانات التي يستطيع التعامل معھا 

  :األنواع الرئيسية 

  : Integerالنوع الصحيح 

دد يمكن أن، يسمح بتخزين األعداد الصحيحة فيه وھو النوع الذي  البا  والع ا أو س ، يكون موجب

وبعدھا اسم المتغير  Integerوھي الثالثة أحرف األولى من  intولتعريف متغير يتم كتابة كلمة 

  :المراد تعريفھا كالتالي 

int number; 

  :ولتعريف أكثر من متغير في جملة واحدة يتم الفصل بين أسماء المتغيرات بالفاصلة كالتالي 

int Day,size,ID; 

  :التخصيص 

 =القيم وتخزينھا في المتغيرات بكتابة اسم المتغير ثم معامل التخصيص أو إسناد يتم تخصيص 

ھا  راد تخصيص ة الم م القيم ة ، ث ر  10فلتخصيص القيم ة الو aللمتغي ر  5 قيم ب  bللمتغي نكت

  : التالي

int a,b; 

a=10; 

b=5; 

  :بشرط الفصل بينھما بالفاصلة كالتالي ويمكن كتبة جملتي التخصيص السابقتين معا 

a=10,b=5; 

  :للمتغيرين فيمكن كتابة التالي 10وإذا أريد تخصيص القيمة 

a=b=10; 

  .وھذا ما يسمى بالتخصيص المتسلسل 

  :والقيمة المخصصة يمكن أن تكون تعبيرا رياضيا وليس عددا صريحا كالتالي 

a=5*10/2+6;  



  .ابية ثم تخصيصه للمتغير حيث يتم حساب ناتج العملية الحس

  :ويمكن أن يتواجد داخل التعبير الرياضي متغير مثل 

b=10+a; 

  :ويمكن للتخصيص أن يكون متسلسال كالتالي 

b=(a=10)+5; 

  . 15ھي  bوقيمة   10ھي  aحيث ينتج أن قيمة 

  :القيم االبتدائية 

  :كالتالي يمكن أن تُخصص للمتغيرات قيم ابتدائية في جملة اإلعالن عنھا 

int a=10,b=a+5; 

  :وال يمكن كتابة الجملة السابقة كالتالي

int b=a+5, a=10; 

ر تالتعريف عملية وسيظھر المترجم رسالة خطأ وذلك ألن  إن المتغي م ف  aبدأ من اليسار ومن ث

  .غير معرف  aيكون المتغير  bإلى  aولذلك فعند إسناد قيمة ،  bسيعرف بعد المتغير 

ة وإذا تم إسنا تم تخزين القيم ه وي يتم حذف دد الكسري س إن الع ر الصحيح ف ة كسرية للمتغي د قيم

  .الصحيحة فقط 

وان باستخدام  ذا العن ى ھ وألن المتغير يشير إلى عنوان خلية في الذاكرة فإنه يمكن الحصول عل

  :كالتالي &معامل العنوان 

cout<<&a; 

ات  ة عظمى من البيان ة صغرى وقيم ه قيم ر ل ا وال وكل متغي وم بتخزينھ ا ليق التي يتعامل معھ

ر من  ،يمكنه أن يخزن أكثر من القيمة العظمى وال أقل من الصغرى  ة أكب ناد قيم م إس ا ت وإذا م

 – overflowوھذا ما يسمى بالفائض الحسابي  –الصغرى  القيمة العظمى أو أصغر من القيمة

  .وستُخزن بدال منھا قيمة أخرى ، فإنه لن يتم تخزينھا 

ة و ى القيم ذھاب إل تم ال ه ي ة العظمى فإن ر من القيم ة أكب ه إذا كانت القيم في الحقيقة ما يحدث أن

  .الصغرى والزيادة منھا بحسب القيمة المتبقية من طرح القيمة العظمى من القيمة المسندة 



ر  ى آخ رجم إل ن مت ف م ر يختل م المتغي ى والصغر أو حج ين العظم دى القيمت اس ، وم و يق وھ

ة حجم ، بايت  4بايت أو  2وھو للمتغير الصحيح عادة ما يكون إما  Byteبالبايت  ويمكن معرف

  :كالتالي sizeofالمتغير باستخدام المعامل 

cout<<sizeof(int); 

  :أو بتعريف متغير ثم حساب حجمه كالتالي

int a; 

cout<<sizeof(a); 

حيح  ر الص م المتغي ان حج ي  2وإذا ك ه القصوى ھ إن قيمت ت ف غرى  32767باي ه الص وقيمت

32768- .  

  :وعند كتابة الكود التالي 

int a,b; 

a=32767; 

b=a+1; 

 cout<<"a= "<<a<<"       b= "<<b; 

  :ھي التالية فالنتيجة 

  

  

 
 

الفائض الحسابي خطأ يحدث ، وھذا يبين أن قيمة المتغير تدور بين النھاتين العظمى والصغرى 

إنأثناء تنفيذ البرنامج وإذا حدث  امج ف ر البرن ا ي ن يعمل كم ه د ال ذا ، ل رى في ھ والمشكلة الكب

أ  ه الخط امج وتوقف ار البرن ي انھي بب ف ه ال يس ك ألن ه وذل ة حدوث ن معرف ه ال يمك ل أن ل يعم ب

  . ولذا يجب الحذر من الوقوع فيه ، البرنامج بشكل طبيعي ولكن النتائج لن تكون طبيعية طبعا 



أن تسبق موجب فق intيمكن تعريف  متغير  ك ب دون إشارة وذل ة  intط أي ب  unsignedبالكلم

  :كالتالي 

unsigned int i; 

  : Longالنوع الصحيح الطويل 

النوع  و ك ه  إال أن intوھ ر من غرى أكب ى والص ه العظم ه ، قيمتي رات من ف المتغي تم تعري وي

  :كالتالي 

long a,b,c; 

  .ك يمكن أن يكون بدون إشارةوھو كذل

  : floatالفاصلة العائمة نوع 

وتعريف المتغيرات من ھذا النوع ، وھو يتعامل مع األعداد الحقيقة أي الصحيحة والكسرية معا 

  :يأخذ الشكل التالي

float var1,var2=2.5; 

  : Doubleالنوع الحقيقي المضعف 

  :متغيراته كالتاليوتعرف ، كبر أيضا أإال أنه يأخذ قيمة أكبر وذو دقة  floatوھو مثل النوع 

double speed=100.25,PI=3.14159265358979; 

  : Characterالنوع الحرفي 

ن  ام م ة واألرق روف األبجدي زين الح وم بتخ و يق ى  1وھ ل  9إل ة مث وز الخاص ، @  !والرم

  :ويعرف كالتالي 

char a,b,c; 

  :ويسند إليه الحرف بوضعه بين عالمتي تنصيص مفردتين كالتالي

a='A',b='7',c='?'; 

ك ألن  رات الصحيحة ؛ وذل واع المتغي تم وفي الحقيقة فإن المتغير الحرفي أحد أن ر ي ة المتغي قيم

ا بشفرة آسكي  ارة عن  ASCII codeتخزينھ ام صحيحة أوالتي ھي عب ل كل ، رق حيث يمث

ام  ذه األرق د ھ ة ، حرف بأح ال القيم تم إرس ه ي راج فإن ى مجرى اإلخ ال الحرف إل د إرس وعن

  .بلة لقيمة آسكي المقا



ثال الحرف  ة  Aفم ه القيم ة  65تقابل ن تخصيص القيم دال م ن ب كي ويمك فرة آس ي ش ى  Aف إل

  :بدال منھا كالتالي  65المتغير تخصيص القيمة 

char c=65; 

cout<<c;// will print A 

  :وإلخراج قيمة آسكي المقابلة للحرف نكتب التالي 

cout<<int(c); 

ى  ة إل رات حرفي ان تخصيص متغي ه باإلمك رات صحيحة فإن وألن المتغيرات الحرفية ھي متغي

  .256إلى  0ومدى المتغيرات الحرفية من  .وبالعكس  intمتغيرات من النوع 

  

  

  : Stringنصي النوع ال

ة أو أي نص وھو  ة أو جمل فاألسماء ، عبارة عن تجمع أو تسلسل من الحروف التي تكون كلم

  .يتم تخزينھا في متغيرات نصية مثال 

  . stringوللتعامل مع المتغيرات النصية ينبغي تضمين الملف 

string name="Khalil", title="C++ for beginners"; 

  :Booleanبوليني النوع ال

وھو نوع مھم ومفيد جدا ، ) خاطئ( falseو أ) صحيح( trueوھو يقوم باحتواء قيمتين فقط ھما 

  .في كثير من المسائل البرمجية 

  : boolويتم اإلعالن عن ھذه المتغيرات بالكلمة 

bool result=true; 

  :التحويل بين أنواع المتغيرات 

  :فمثال في التخصيص التالي ، بين أنواع المتغيرات إذا توجب ذلك يمكن للمترجم التحويل 

int a=5; 

float b=a; 

ل تخصيص ه قب ر  فإن ى  aالمتغي ر  bإل ة المتغي ل وترقي تم تحوي وع  aي ى الن تم  floatإل م ي ث

ا ، تخصيصه  ه تلقائي وم ب والشرط ، وھذا التحويل يسمى بالتحويل التلقائي وذلك ألن المترجم يق



وع ، المخصص إليه أو يساوي لحصوله أن يكون حجم المتغير الُمخصص أصغر من  وحجم الن

float من  أكبرint .  

ل أما إن أريد تخصيص متغير ذي حجم أكبر إلى متغير ذي حجٍم أصغر فإنه يتم استخدام ا لتحوي

 :وصغته كالتالي ، القسري 

var1=type(var2); 

  :أو كالتالي 

var1=(type)var2; 

 

ث  ر  typeحي وع المتغي و ن ر  var1ھ ر  var2والمتغي م األكب ر ذو الحج و المتغي ثال . ھ فم

  :متغير حقيقي إلى متغير صحيح يتم ذلك بمثل التالي  لتخصيص قيمة

float a=100; 

int b=int(a); 

  : اتالمتغيرتسمية شروط 

  :ھناك ضوابط الختيار اسم المتغير وھي التالية 

  .يبتدئ برقم أن ال  -

 ._  under scoreعلى الرموز الخاصة باسثتناء الشرطة السفلية أن ال يحتوي  -

ة أن ال يكون من الكلمات  - ا ، المحجوزة في اللغ ة ولھ وھي الكلمات التي من خصائص اللغ

 .معاٍن خاصة فيھا 

  :والكلمات المحجوزة ھي

auto  break   case  catch  char   class  const  continue  default  

delete  do     double  else  enum  extern  float  for  friend  goto  if  

int  inline long  new  operator  private  protected  public  register  

return  short signed  sizeof  static  struct  switch  template  this  

throw  typdef  union  unsigned  virtual  void  volatile  while 

  



ر  فضلوإذا كان اسم المتغير يحتوي على أكثر من كلمة فإنه ي ة بحرف كبي أن تبدأ كل كلم

  :إال الكلمة األولى فال ينبغي ذلك كالتالي 

string customerName, numberOfStudents; 

  :ويمكن أن تبدأ كل كلمة بالشرطة السفلية بدل الحرف الكبير 

string customer_name, number_of_students; 

  .إال أني أفضل النوع األول 

ھ راءة اليولتس ة ق رامج ل عملي رات أيضا ب ماء المتغي ة أس تم بداي ه ي ن فإن ون م ابقة تتك بس

  :مبينة في الجدول التالي الاألحرف  يمكن اختيارو، كثر تدل على نوع المتغيرأحرف أو 

  مثال  السابقة  النوع

Integer n nCounter  

Double dbl dblSinX 

String str  strAddress 

Boolean bo boResult 

  

  

  :الثوابت 

ا  د تعريفھ ا عن ا والتي تخصص لھ ر قيمتھ ، مباشرةالثوابت مثل المتغيرات إال أنھا اليمكن تغيي

  :مثل التالي ،  constوتعريفھا مثل تعريف المتغيرات مسبوقا بالكلمة 

const int a=100; 

const float pi=3.14; 

cout<<pi; 

  : Expressionالتعبير 

  .أعداد أو نصوص يتم الربط بينھا بالمؤثرات يتكون التعبير من متغيرات أوثوابت 

  : Operatorsالمؤثرات أو المعامالت 

  .المعامالت ھي رموز خاصة تقوم بعمل معين ولھا عدة أنواع 



  :المؤثرات الحسابية 

  :وھي كالتالي ، وھي التي تقوم بتنفيذ العمليات الحسابية المعتادة مثل الجمع والطرح 

  معناه  المؤثر

  الجمع  +

  الطرح  -

  الضرب  *

  القسمة  /

  باقي القسمة  %

  

اقي مكل المعا الت السابقة تستخدم مع األعداد الصحيحة والحقيقية على السواء باستثناء معامل ب

اتج القسمة  القسمة فإنه يستعمل مع األعداد الصحيحة والذي ينتج عنه باقي القسمة حينما يكون ن

ريا  ددا كس مة ، ع د قس ثال عن ى  5فم الي  2عل و  5/2كالت اتج ھ إن الن ددين  2ف ك ألن الع وذل

دد صحيح صحيحين و اتج ع م فالن و ، من ث اقي القسمة فھ ا ب ك ألن  1أم ى  4=2*2وذل  1ويبق

ى  ول إل ار أن ،  5للوص ة باعتب ة التالي تخدام المعادل اقي باس ة الب ن معرف ددين  a  ،bويمك ع

  :صحيحين 

a%b=a-(a/b)*b 

ابية حيث أن القوسين  ا والتعبير الرياضي يتم حسابه حسب قاعدة األولويات للمؤثرات الحس لھم

م  ين ث ى اليم اقي القسمة من اليسار إل امالت الضرب والقسمة وب دھما مع ى وبع ة األعل األولوي

  :فمثال التعبير ، معاملي الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين 

5+6*7/(2.5+4) 

  :يتم حسابه كالتالي 

5+6*7/6.5 

5+42/6.5 

5+6.4615 

11.4615 

  .أولوية محددة وليس المعامالت الحسابية فقطوفي الحقيقة فإن كل معامل في اللغة له 



  :المؤثرات الحسابية المركبة 

وھي تستعمل ، = ھي مؤثرات ناتجة من جمع المؤثرات الحسابية مع  معامل التخصيص 

=   =% .-: =*    /=    =+    لالختصار في الكتابة وھي   

:فمثال الكود التالي   

int i = 10; 

i += 5 ; 

  :وھو مكافئ للسطر،  iثم قم بتخصيص الناتج إلى  iإلى قيمة  5ي أضف السطر الثاني يعن

i = i + 5; 

  :مؤثرات الزيادة والنقصان 

  .يستعمالن لزيادة أو إنقاص المتغير العددي بمقدار واحد صحيح 

  : 11بعد الكود التالي ستكون  iفمثال قيمة ،  -- ومعامل النقصان ھو ، ++ معامل الزيادة ھو 

int a = 10 ; 

a++; 

  : 10اآلن ستعود  aو 

a--; 

ومعامالت الزيادة والنقصان إما أن تكون بعدية كما في المثالين السابقين أو قبلية وذلك بأن يسبقا 

  :اسم المتغير كالتالي

++a; 

--a; 

  :والفرق بينھما ھو أنه إذا وجد متغير الزيادة البعدية في تعبير ما ولنفترض التعبير التالي 

int a,b=20; 

a = b++; 

ة  20ستكون  aفإن قيمة  ى  bوذلك ألنه تم تخصيص قيم ة ، أوال  aإل ادة قيم م زي م ت بواحد  bث

  . 21صحيح لتصبح 

  :أما لو كان المؤثُر مؤثَر زيادة قبلية كالتالي 

a = ++b; 



ا  21لتصبح  bوذلك ألنه يتم إضافة واحد إلى  21الناتجة ستكون  aفإن قيمة  ثم تخصيص قيمتھ

  . aاتجة إلى الن

  :أي ال فرق بين السطرين التاليين ، وأما إن وجد المؤثر مع المتغير مفردين فال فرق بينھما 

a++; 

++a; 

  .وما مضى يطبق على مؤثر النقصان 

  :المؤثرات العالئقية 

ى  ودة عل ابير الموج يم أو التع ين الق ة ب ين العالق ة وتب ات المنطقي ي العملي تعمل ف ي تس وھي الت

  :وفي اللغة يوجد ست معامالت عالئقية وھي ، طرفيھا 

  معناه  المؤثر

  يساوي  = =

  ال يساوي  =!

  أكبر من  <

  أكبر من أو يساوي  <=

  أصغر من  >

  أصغر من أو يساوي  >=

  

ا صحيح  أ   Trueونتيجة أي تعبير يحتوي على مؤثر عالئقي ھي إم ة ،  Falseأو خط وفي لغ

فمثال جملة ، بالصفر  Falseو  1الناتجة من تعبير في مؤثر عالئقي بالرقم  Trueتمثل ++ سي

  : 1الطباعة التالية ستطبع 

cout<<(5>2); 

  .وال بد أن يكون التعبير العالئقي بين قوسين 

  :المؤثرات المنطقية 

ا أيضا  ر واحد ونتيجتھ ا كتعبي ة لتجعلھ ھي مؤثرات تقوم بالربط بين تعبيرات أو عناصر منطقي

  :وھي التالية ،  Falseأو  Trueإما 

  : &&   Andالمؤثر  و 



وتكون نتيجة التعبير صحيحة إذا كان كال التعبيرين أو العنصرين اللذين يربط بينھما صحيحا 

  :عنصرين أو تعبيرين منطقيين  Bو  Aافتراض أن والجدول التالي يبين كيفية عمله ب

A B A&&B 

False False False 

False True False 

True False False 

True True True 

 

: 7ر من كبليست أ 5ففي الجملة التالية ستم طباعة صفر ألن   

cout<<(10==10 && 5>7); 

 

  : ||المؤثر أو 

  :كان أحد العنصرين صحيحا والجدول يوضح ذلك وفيه تكون نتيجة التعبير صحيحة إذا 

  

A B A||B 

False False False 

False True True 

True False True 

True True True 

  

  : ! Notمؤثر النفي 

ووھو مؤثر أحادي أي يعمل على عنصر أو تعبير واحد وتكون النتيجة المنطقية صحيحة إذا 

  :التعبير صحيحا كالتالي كان التعبير خاطئاَ وخطأ إذا كان 

A !A 

False True 

True False 



  

  : 1والجملة التالية ستقوم بطباعة 

cout<<( !0); 

  

  :اإلدخال 

اء  ة أثن يم ثابت ذه الق إن ھ الي ف امج وبالت فيما سبق كنا نخصص القيم للمتغيرات أثناء تصميم البرن

اء ، تنفيذ البرنامج  ا أثن ا تغييرھ ر وبالتالي ال يمكنن د أن تغي رامج ال ب إن الب ة ف ذه وفي الحقيق تنفي

فمثال إذا أردنا حساب المتوسط لمجموعة من القيم ليست بثابتة فليس ، القيم وتسقبلھا أثناء التنفيذ 

وم  ي أن نق ن المنطق يم و ولك ا الق ر فيھ رة تتغي ل م ود البرمجي ك ي الك دل ف ي أن نع ن المنطق م

  . بإدخال القيم للبرنامج أثناء تنفيذه

  :كالتالي  <<يتبعه معامل اإلدخال  cinيتم إدخال القيم للمتغيرات باستخدام مجرى الدخل 

int i; 

float f; 

char c; 

cin>>i>>f>>c; 

  :أمثلة 

في األمثلة لن أقوم بكتابة ھيكل البرنامج كامال إنما سأكتب الكود الذي يكون في داخل : حظة الم

  .الدالة الرئيسية وذلك لالختصار 

  

  .سنكتب برنامجا يطلب من المستخدم إدخال عدد صحيح ويقوم بطباعة مربع العدد  – 1

int number; 

cout<<"Enter number : "; 

cin>>number; 

cout<<number<<"^2 = "; 

cout<<number*number; 



ا وضربھما وحاصل  -2 اتج جمعھم وم بطباعة ن م يق تقبال عددين صحيحين ث وم باس برنامج يق

  :الثاني من األول وحاصل قسمة األول على الثاني طرح 

float no1,no2; 

cout<<"Enter two numbers :"; 

cin>>no1>>no2; 

cout<<no1<<" + "<<no2<<" = "<<no1+ no2<<endl; 

cout<<no1<<" - "<<no2<<" = "<<no1 - no2<<endl; 

cout<<no1<<" * "<<no2<<" = "<<no1 * no2<<endl; 

cout<<no1<<" / "<<no2<<" = "<<no1 / no2<<endl; 

  

  :برنامج يحسب مساحة ومحيط مستطيل  -3

float area,length,width, circumference;//محيط , عرض , طول , مساحة 

cout<<"Enter the length : "; 

cin>>length; 

cout<<"Enter the width : "; 

cin>>width; 

cout<<"\nArea = "<<length*width<<endl; 

cout<<"Circumference = "<<2*(length+width); 

 

  :برنامج يحل المعادلتين  – 4 

x+y=no1 

x-y=no2 

  : yو  xوالمخرجات ھي  no2و  no1حيث أن المدخالت ھي 

float x,y,no1,no2; 

cout<<"Enter no1 : "; 

cin>>no1; 



cout<<"Enter no2 : "; 

cin>>no2; 

x=(no1+no2)/2; 

y=x-no2; 

cout<<"\nx = "<<x<<endl<<"y = "<<y; 

  . yإليجاد قيمة  xثم التعويض بقيمة  xوإيجاد قيمة   yيتم الحل بجمع المعادلتين لحذف 

  :أسئلة 

  :ما األخطاء في البرنامج التالي  - 1

int a=10; 

cout<<a*5 

float b=14.5; 

cin<<b; 

م  – 2 ال ث ى أمي ا إل الكيلومترات ويحولھ افة ب ر عن المس ا يعب تقبل عددا حقيقي اكتب برنامجا يس

  .كيلومتر  1.60934= مع العلم أن الميل الواحد ، يقوم بطباعتھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المراجع

References 
  

  

  .أو ھو اسم ثاٍن لمتغير ، المرجع ھو اسم مستعار لمتغير ما

  .وقيمة المتغير س -مساحة ذاكرة  -له نفس عنوان أي أن مرجعا للمتغير س 

  .وبالتالي فكل ما يطرأ على المرجع يطرأ على المتغير الذي خصص للمرجع

اء & ،ويتم تعريف المرجع بسبق اسمه بالمعامل  ه أثن ة ل ة ابتدائي كما يجب أن يتم تخصيص قيم

  .ھذه القيمة ال بد أن تكون متغيرا، اإلعالن عنه

  :فيمكن تمثيلھما بالشكل التالي  -10الذي قيمته  - xمرجعا لـ  rإذا كان 

  

  

  

  

  :أنه مرادف للمتغير الذي ھو مرجع لهوتبين ، الجمل التالية تبين كيفية اإلعالن عن مرجع

int x=10; 

int &r=x; 

cout<<"x= "<<x<<"    &x= "<<&x<<endl; 

cout<<"r= "<<r<<"    &r= "<<&r<<endl; 

 

 
 

               
            0x22ff74   

                               x,r      
                   int 

10  



  

  :كما يمكننا أن نقوم بتخصيص مرجع إلى مرجع آخر كالتالي

int x=10; 

int &a=x; 

int &r=a; 

  :إال في حالة كان المرجع ثابتا وال يمكن تخصيص قيمة ثابتة إلى مرجع 

const int &ref=5; 

  ما الفائدة من المراجع؟

 .وسنتناولھا عند ذلك، المراجع في الدوال والكائناتالفائدة من تظھر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اتالمؤشر

Pointers  

 

  

ألنك ستكتشف أنھا ليست ، ذلك  إذا كنت قد قرأت أو سمعت أن المؤشرات صعبة ومعقدة فانسَ 

  .كذلك 

  ماھي المؤشرات ؟

ة مومن ثم يمكن الوصول إلى القي ،المؤشرات ھي متغيرات تقوم بتخزين عناوين في الذاكرة 

  .المحتواة داخل ھذا العنوان باستخدام المؤشر وتعديلھا واستخدامھا 

اسم قبل  *ويتم تعريف المؤشر بإضافة ، نوع المؤشر ھو نوع المتغير الذي سيشير إليه 

  :فإذا أردنا تعريف مؤشر يشير إلى متغير صحيح فإن تعريفه يكون كالتالي، المؤشر

int *ptr ; 

  :يتم كتابة التالي  iإلى  ptrفلكي يشير  iوإذا كان لدينا متغير صحيح باالسم 

int i=10; 

ptr= &i ; // ptr= عنوانi 

  .  0x22ff74ھي  ptrفإن قيمة  0x22ff74ھو  iفإذا كان عنوان الذاكرة التي يشغلھا المتغير 

يتم كتابة  – 10 –قيمته  فلطباعة،  *وللوصول إلى قمية المتغير يتم سبق اسم المؤشر بالمعامل 

  :التالي 

cout<< *ptr; 

وبصورة أدق فإن  .المتغير الذي يشير إليه المؤشرقيمة قبل اسم المؤشر تعني * أي أن وجود 

*ptr –  ھي مرجع للمتغير –مع اسم المؤشر* أي وجود i  وذلك ألننا يمكننا تغيير قيمةi  

  :كالتالي

*ptr=15; 

  :إلى مرجع ptr*وكذلك ألننا يمكننا تخصيص 

int &ref=*ptr; 

  



  :ويمكن توضيح العالقة بين المؤشر والمتغير بالشكل التالي

  

ptrpfsd 

  

  

  

  

  :وإذا قمنا بكتابة الجمل التالية 

int i=10; 

int *ptr=&i; 

cout<<&i<<"  "<<ptr<<endl; // prints address of i 

cout<<i<<"           "<<*ptr<<endl; // prints value of i 

*ptr=12; // i= 12 

cout<<i; // prints 12 

  :كالتالي  ھافسيكون خرج

  
 

  

  :تغيير المتغير الذي يشير إليه المؤشر ويمكن 

int i, j, *ptr=&i; // ptr points to i; 

ptr=&j; // ptr points to j; 

 

  :فيجب تعريفه كالتالي  –مؤشر ثابت  ptrأي أن  –فقط  iإلى  ptrأما إذا أردنا أن يشير 

 
ptr=&i  

              0x22ff74           يشير             
                                 i                                         ptr  

                                                               
100x22ff74 



int *const ptr=&i; 

  :وإنشاء مؤشر يشير إلى ثابت يتم كالتالي 

const int i; 

const int *ptr=&i; 

  :وبدمج الصيغتين السابقيتين يتم إنشاء مؤشر ثابت يشير إلى ثابت 

const int *const ptr=&i; 

ى المؤشرات  ة ، كما يمكن إجراء عمليات الزيادة والنقصان عل ادة قيم ادة تعني زي ة الزي وعملي

إذا بعدد البايتات التي  - أي العنوان -المؤشر  ه المؤشر ف ذي يشير إلي ر ال وع المتغي ھي حجم ن

ر  ان المؤش ة  pك ى القيم وي عل ر صحيح ويحت ى متغي ير إل إن  0x22ff74يش تغير  ++pف س

  .بالبايت والتي ھي حجم المتغير الصحيح 4أي بزيادة  0x22ff78العنوان إلى 

  لتي يشير إليھا؟ولكن بعد تغيير قيمة المؤشر ماذا ستكون القيمة الموجودة في الذاكرة ا

  :والمثال التالي يبين ذلك ، القيمة ستكون عشوائية غير متوقعة

int i=10; 

int *ptr=&i; 

cout<<ptr<<"    "<<*ptr<<endl; 

ptr++; 

cout<<ptr<<"    {"<<*ptr<<":it isn't expected.}"<<endl; 

  :حيث أن خرج البرنامج ھو التالي

  
  

  

  

  



  :للذاكرة الديناميكي أو الحجزالتخصيص 

  :عندما نعلن عن متغير صحيح كالتالي 

int i; 

ذاكرة  ن ال احة م ز مس وم بحج ا نق ذا ، فإنن ت ھ تاتيكي أي ثاب ز اس ة ، الحج اء ترجم تم أثن وي

  .البرنامج

امج  ذ البرن واليمكن ، وھناك نوع آخر من حجز الذاكرة ھو الحجز الديناميكي وھو يتم أثناء تنفي

ذه إحدى ، لمؤشرات القيام بذلك إال من خالل ا م وظائف المؤشرات أوھ ذه . ھ ة ھ وتظھر أھمي

  .الخاصية في المصفوفات والكائنات أكثر

بق ا س ة  فيم ى قيم وي عل ي تحت ذاكرة الت ى ال ير إل ر ليش وان متغي اء المؤشر عن وم بإعط ا نق كن

ر ذلك ، المتغي ة ل ال حاج ديناميكي ف ي التخصيص ال ا ف ى ، أم ذاكرة إل وم بتخصيص ال ا نق إذ أنن

  .المؤشر مباشرة

  : كالتالي newويتم ذلك باستخدام الكلمة المحجوزة 

int *p = new int; 

*p=5; 

cout<<p<<" "<<*p; 

، في ھذه المساحة 5من الذاكرة بحجم متغير صحيح؛ ثم يتم تخزين القيمة حيث يتم حجز مساحة 

  :والخرج ھو التالي 

  
  

  

  اآلن بعد كتابة الجمل السابقة إذا كتبنا الجملة التالية ماذا سيحدث؟

p=new int; 

ى المؤش ا إل نا لكن ،  pر الذي يحدث أنه سيتم حجز مساحة ذاكرٍة جديدة وتخصيص عنوانھ حس

ذاكرة ، ماذا عن المساحة المخصصة سابقا أي في أول مرة ھذه المساحة ال تزال محجوزة في ال



ا ا يشير إليھ دينا اآلن م يس ل ذا ، لكن لم يعد بإمكان البرنامج الوصول إليھا واستخدامھا ألنه ل وھ

ذاكرة ي ال درا ف بب ھ ذاكرة ، يس رب ال مى تس ة تس ذه الحال ي، Memory leakھ دى  وھ إح

در . المشاكل التي تنتج عن استخدام المؤشرات دون عناية وانتباه م تھ ذه ل ا ھ وإن كانت في حالتن

ات  4إال  وفي ، بايت فإنه في المصفوفات الكبيرة والكائنات يمكن أن تسبب في ھدر آالف البايت

  .النھاية سينھار البرنامج

ة ، الكي ال يتم ذلك فإنه يجب تحرير الذاكرة التي تم حجزھ ك باستخدام الكلم تم ذل ل  deleteي قب

  :اسم المؤشر 

delete p; 

  

دتخبر البرنامج أنه بإمكانه  deleteكلمة  الي ، استعمال الذاكرة المحررة من جدي ال الت ففي المث

ذلك فالمؤشر ، pلن يتم تحرير الذاكرة التي يشير إليھا المؤشر  دة  ptrول ستم حجز مساحة جدي

  :له 

int *p, *ptr; 

p= new int; 

cout<<"p   = "<<p<<endl; 

ptr=new int; 

cout<<"ptr = "<<ptr<<endl; 

 
 

  : ptrفسيتم حجز المساحة التي كانت له للمؤشر  pمع المؤشر  deleteأما عند استخدام 

int *p, *ptr; 

p= new int; 

cout<<"p   = "<<p<<endl; 



delete p; 

ptr=new int; 

cout<<"ptr = "<<ptr<<endl; 

 
  

  

وأما قيمته فإنھا التزال ، يتم تحرير المساحة التي يشير إليھا المؤشر فقط  deleteوعند استخدام 

امج أو ، عنوان المساحة المحررة  ھذه المساحة التي ربما يتم استخدامھا من مكان آخر في البرن

ا وألن المؤشر ال يزال يشير إليھا فإنه ربما تم القرا، حتى من برنامج آخر ة فيھ ا أو الكتاب ءة منھ

  :للمؤشر كالتالي 0ولتالفي ذلك فإننا نقوم بإسناد القيمة ، بھذا المؤشر الذي الينبغي له ذلك

delete p; 

p=0; 

  .للمؤشر تعني أن المؤشر ال يشير إلى عنصر حقيقي 0إسناد القيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  التراكيب

Structures 

  

فمثال ، تجميع الكثر من متغير في بنية واحدةالتراكيب أو السجالت ھي عبارة عن 

فإنه يمكن التعبير عنه في ، إذا كان سجل الطالب يحتوي على اسمه ورقم قيده ومعدله

  :تركيبة واحدة كالتالي

struct student 

{ 

string name; 

int id; 

float rate; 

}; 

ثم اسم التركيبة ويخضع  structأي يتم اإلعالن عن التركيبة بالكلمة المحجوزة 

  .ا يتم اإلعالن عن عناصر التركيبةلشروط تسمية المتغيرات ثم قوسين بينھم

  .مع مالحظة أن قوس نھاية تعريف التركيب يتبع بفاصلة منقوطة

 studentأي أن البنية ، والستخدام التركيبة يتم اإلعالن عن متغيرات من البنية

  .أصبحت نوعا جديدا في اللغة

والمثال التالي يوضح ، لوصول لعناصر التركيبة بمعامل النقطة بعد اسم المتغيرويتم ا

  :استخدام البنية

    student S1; 

    cout<<"Enter student name: "; 

    cin>>S1.name; 



    cout<<"Enter student id: "; 

    cin>>S1.id; 

    cout<<"Enter student rate: "; 

    cin>>S1.rate; 

    cout<<"student record:\n"; 

cout<<"Name\tID\t\trate\n"<<S1.name<<'\t' 

<<S1.id<<"\t\t"<<S1.rate; 

  

  

  
  

  

أصبح نوع بيانات فبإمكاننا تعريف مصفوفات منه ومؤشرات  student وألن

  .ومراجع

  

  

  

  

  



  اتالشروط واالختيار

  

  
ه ننا إال من برمجة القليل ما تعلمناه فيما سبق ال يمكّ  ذي يمكن أن نفكر في ا عددين ، ال إذا أدخلن ف

وال يمكننا من برمجة برنامج لحل معادلة من ، فال يمكننا أن نعرف أيھما األكبر وأيھما األصغر 

ك،الدرجة الثانية وغير ھذا كثير  م أل وذل ذ حسب تسلسل الجمل ول ابقة كانت تنف رامج الس ن الب

ار ولكن مع جمل الشرط  ،سب الظروف يكن بإمكاننا تنفيذ جمل وعدم تنفيذ أخرى ح أو االختي

  .ساسيات البرمجة أومن ثم فإن الجمل الشرطية ھي إحدى ، يمكننا ذلك 

ةٍ  ا الجمل الشرطية تقوم بفحص حال ه  ،م ى تحقق الشرط أو عدم اء عل ة بن ذ جمل معين م تنفي ، ث

ا فستكون محترإذا استمتعَت بالبرمجة : فمثال الجملة التالية جملة شرطية  وھو يشبه الشرط ، ف

   .10فإن س تكون  10إذا كانت قيمة المتغير س أكبر من : البرمجي 

ة  ه من معرف ا تمكن ل ألنھ وتر جرعة من التعق ول أن الجمل الشرطية تعطي الكومبي ويمكن الق

  . وفقا لھاوبالتالي يقوم بالعمل أشياء بناء على الشروط 

  

  : If statementجملة إذا 

  :وتركيبتھا كالتالي ، جملة الشرط الرئيسية في اللغة جملة إذا ھي 

                        if(condition)                                         )الشرط  ( إذا

  statement            المراد تنفيذھا            جملةال    

ا  ة و ربم ة أو ومنطقي ؤثرات عالئقي ى م وي عل والشرط يكون عبارة عن تعبير منطقي ربما يحت

  .ھي شروط ) 4==8(و ) (5<6فمثال  ، ال

  :مثال 

  . 10البرنامج التالي يستقبل عددا ويرى إن كان أكبر من 

int i; 

cin>>i; 

if(i>10) 

 cout<<i<< " > 10"; 



ا  ه إم ر منطقي قيمت ل أن كل تعبي كل وأن  Falseأو صفر وأن الصفر ھي  1وقد ذكرنا من قب

  . Trueرقم ما عدا الصفر ھو 

ا وإن ما يفعله المترجم مع الشرط ھو أن يحدد  م يختبرھ ر المنطقي ث ة الناتجة عن التعبي ، القيم

ر من ،  15ھي  i ةفمثال في البرنامج البرنامج السابق لنفترض أن قيم ا أكب ة  10وألنھ إن قيم ف

  :و ما يحدث أن الشرط يصبح ھكذا ،  1التعبير ھي 

if(1) 

ا  را منطقي يس بالضرورة أن يكون تعبي ا أن الشرط ل ين لن ذا يب ة الشرط ، وھ ا كتاب ثال يمكنن فم

  :وھو شرط لن يتحقق أبدا ، التالي في أي برنامج 

if(0) cout<<"It's false."; 

  :ته كالتاليويمكن كتاب

if(false) cout<<"It's false ."; 

  

  :أما الشرط التالي فھو متحقق دائما 

if(4) cout<<"True always "; 

ين قوسين منبعجين ليكوّ  اوإذا أريد تنفيذ أكثر من جملة إذ ابتھم ب تم كت ا تحقق الشرط فإنه ي وا م ن

  :يسمى بالكتلة البرمجية كما يلي 

if(Condition) 

{ 

 Statement 1; 

 Statement 2; 

 ……………; 

} 

  

  

  

  



  :Blockالكتلة البرمجية 

ى  وي عل ا ويمكن أن تحت ذھا مع تم تنفي ة  أي منھي مجموعة جمل ي ة ، عناصر اللغ دأ الكتل تب

ة و، القوسين يسمى بمجال الكتلة  وما بين،  {وتنتھي بـ  }بالقوس  ذا لوجسم الدالة ھو أيضا كتل

امج السي إن كل برن ة أيضا++ ف ل أخرى ، ھو كتل ى كت ة عل وي الكتل م ، ويمكن أن تحت وإذا ت

ذه  ي لھ تعريف متغير في كتلة فإنه غير معرف خارج مجالھا ويسمى ھذا المتغير بالمتغير المحل

الي ، أما إذا عرف في مجال خارجي فسيكون معرفا داخل المجاالت الداخلية ، الكتلة  والمثال الت

  :يبين ھذا 

{ // first block 

 int x=1; 

 { // second block; 

  int y=10; 

  cout<<x; // صحيح ألن المتغير معرف 

} 

cout<<y; // خطأ ألن المتغير غير معرف في ھذا المجال 

} 

  :المتغير العام 

الي ، ويكون معرفا في كل المجاالت  mainمتغير يكون معرفا خارج الدالة ھو  ال الت ففي المث

  :متغير عام  xالمتغير 

int x=10; 

main() 

{ 

 cout<<x; 

 return 0; 

} 

  

  



  : if – else statementوإال  –جملة إذا 

ة  الة إذا كانت قيم ر من  iفي مثالنا السابق كان البرنامج يطبع رس م يوال  10أكب وم بشيئ إذا ل ق

راد ، قاصرا على العمل التام وھذا يجعل البرنامج ، تكن  ا ي ، وتكون جملة الشرط غير مرنة كم

  :وإن كان يمكن كتابة جملة شرط أخرى الحتواء ھذه الحالة كالتالي

if(i<=10) 

 cout<<i<< " <= 10"; 

ى ة األول رة حتى وإن تحقق شرط الجمل ة األخي ، إال أنه في ھذه الحالة سيتم فحص شرط الجمل

  :وصورتھا كالتالي ،ولكن تركيبة إذا وإال تعالج ھذا القصور ، برنامجوھذا يبطئ من تنفيذ ال

if (condition)         شرط(إذا      (  

 Statement                     جملة  

 else                                             وإال

 Statement          جملة 

د  ي بع ل الت ة أو الجم إن الجمل رط ف ق الش ه إذا تحق ذھا  ifأي أن يتم تنفي إن ، س ق ف م يتحق وإذا ل

  .ھي التي سيتم تنفيذھا  elseالجملة أو الجمل التي بعد 

  :وھذا المثال السابق بإذا وإال 

int i; 

cin>>i; 

if(i>10) 

 cout<<i<<" > 10"; 

else 

 cout<<i<<" <= 10"; 

  

فإنه لن يتم اختبار الجزء || أو && في الشروط المركبة أي التي تستخدم المعامالت المنطقية * 

ا يسمى بالقصر ، الثاني من الشرط إال إذا توجب ذلك  ثال الشرط   ،  short-circtingوھذا م فم

(p&&q)  ة ن يكون صحيحا إذا كانت قيم ر صحيحة أي  pل ار  falseغي تم اختب م ال ي ومن ث

  . Trueصحيحة  pإذا كانت قيمة  qلن يتم اختبار قيمة  (p||q)وكذلك في الشرط  ،   qقيمة 



  .ويجب االستفادة من القصر ألنه يمنع أحيانا من انھيار البرنامج 

ثال  ون صفرا فم مة يجب أن يك اقي القس إن ب دد آخر ف ى ع مة عل ل القس ا يقب دد م ون ع لكي يك

دد ولوضع ھذا الشرط في جملة برمجية فإذا ا دد  aفترضنا أن الع ى الع ة  bسنقسمه عل إن جمل ف

  :الشرط الصحيحة لذلك ھي 

if(b>0 && a%b==0) 

  :كالتالي  &&أما لو بدلنا التعبيرين عن جانبي المعامل 

if(a%b==0 && b>0) 

ة ،فإن البرنامج يصبح عرضة لالنھيار  ة  bوذلك ألنه إذا كانت قيم يتم محاول تساوي الصفر فس

م  إن ل ا في الشرط األول ف امج أم ار البرن القسمة على الصفر وھي غير معرفة وتسبب في انھي

   a%b==0أكبر من صفر فلن يتم اختبار التعبير  bتكن قيمة 

  

  :جمل إذا المتداخلة 

  :يمكن أن تتواجد الجمل الشرطية واحدة داخل األخرى مثل التالي 

if(condition) 

{ 

 statement; 

 if(condition) 

 statement; 

} 

else if(condition) 

     statement; 

   else 

     statement; 

  .ي قبلھا مباشرة تال ifتتبع  elseوالمھم التنبه إلى أن كل ، أو بأي صورة أخرى 

ه أصغر من أو يساوي  10أكبر من  iفي مثالنا السابق إذا لم يكن  ول أن الة تق يتم طباعة رس فس

  :أم أصغر منھا فإننا نستخدم إذا المتداخلة كالتالي 10ولكننا إذا أردنا أن نعرف ھل ھو ،  10



int i; 

cin>>i; 

if(i>10) 

 cout<<i<<" > 10"; 

else if(i==10) 

             cout<<i<<" = 10"; 

   else 

              cout<<i<<" < 10"; 

 

  :أمثلة 

  :طباعة أكبر قيمة وجملة تبين ذلك من بين ثالث قيم  -1

int i,j,k; 

cout<<"Enter three numbers : "; 

cin>>i>>j>>k; 

if(i>=j && i>=k) 

 cout<<i<<" is the largest"; 

else if(j>=i && j>=k) 

 cout<<j<<" is the largest"; 

else  

cout<<k<<" is the largest"; 

األخيرة أنه لم يكن بعدھا شرط وذلك ألنه غير ضرورٍي إذ أنه إن لم تكن  elseيالحظ في 

i  ھي األكبر والj  فال بد أنھاk .  

  

  :مثال 

  :القيمة المدخلة زوجيةٌ أم فرديةٌ  ھلبرنامج يعرف  – 2



ى  م عل دد الزوجي إذا قُس اقي قسمة أي  2فكرة التعرف على العدد ھي أن الع ه ال يوجد ب أن فإن

والبرنامج سيكون ، فال بد أن يكون ھناك باٍق  2أما العدد الفردي عند تقسيمه على  ،صفرالناتج 

  :على الصورة التالية 

int number; 

cin>>number; 

if(number%2==0) 

 cout<<number<<" is even."; 

else 

 cout<<number<<" is odd."; 

اقي قسمته  4وذلك ألنه لو أن العدد ھو ،  ((number%2)!): ويمكن كتابة الشرط ھكذا  إن ب ف

وم بواسطة معامل النفي  2على  م يق ا  !ھو صفر ث دا ليصبح الشرط متحقق ، بقلب الصفر واح

ى وتم كتابة القوسين بعد معامل ا، عدد زوجي  4ومن ثم فإن  ة معامل النفي أعل لنفي ألن أولوي

  .من أولوية معامل باقي القسمة 

  :ما ھي وظيفة البرنامج التالي  -2

int i; 

cout<<"Enter number : "; 

cin>>i; 

if(i=0) 

 cout<<"The number equal zero."; 

else if(i>0) 

 cout<<"The number is positive."; 

 else 

  cout<<"The number is negative."; 

المفترض أن البرنامج يقوم بالتعرف على العدد المدخل ھل ھو موجب أم سالب أم يساوي 

  .وسيقوم بطباعة أن العدد سالٌب دائما وإن لم يكن كذلك  ؛ولكنه لن يفعل، الصفر 

  لماذا؟



ر ،  (i==0)وليس  (i=0)ألن الشرط ھو  فالذي سيحدث أنه سيتم تخصيص الصفر للمتغي

i  ى لن وألنھا صفر ف، ثم اختبارھا ة يتم تنفيذ جملة الطباعة األول ا ، وال الثاني ا كتبن أي كأنن

if(0) .  

ة ، شائع جدا لدى المبتدئين== بدل من = وھذا الخطأ وھو كتابة  ه بكتاب و يمكن التغلب علي

  :القيمة الرقمية على يسار المعامل المنطقي كالتالي

if(0=i) 

الحالة سيقوم بإظھار خطأ وذلك ألنه اليمكن تخصيص قيمة متغير أو  نه المترجم في ھذهأل

  .ومن ثم يمكننا استدراك الخطأ ، مثال 0أي قيمة لقيمة ثابية كـ 

ان ، برنامج يقوم بطباعة اسم اللون حسب الحرف المدخل  – 4 ثال إن ك ع  Bأو  bفم  Blueيطب

:  

char c; 

cin>>c; 

if(c=='b' || c=='B') cout<<"Blue"; 

else if(c=='g' || c=='G') cout<<"Green"; 

else if(c=='r' || c=='R') cout<<"Red"; 

else if(c=='y' || c=='Y') cout<<"Yellow"; 

  

  : المؤثر الشرطي

  :وتركيبه ھكذا، المؤثر الشرطي ھو تعبير يستخدم في الشروط البسيطة

Condition ? true do this : false do this; 

  :فمثال 

a>b ? cout<<a :cout<<b; 

  :تكافئ الجملة التالية

if(a>b) 

 cout<<a; 

else 



 cout<<b; 

  .ويستخدم المؤثر بكثرة في الشروط البسيطة ألنه أفضل وأسرع في التنفيذ

  

  

  : Switch statementجملة التحويل 

ا  ال السابق كتبن ا بفحص  ifجمل  4في المث ا قمن و أنن ل ل ا  20ولكن تخي ة ، حرف ذه الحال في ھ

ة اللغة توفر حال ، وغير عمليسيكون العمل ممال  ا لھذه الحال ل وتركيبتھ ة التحوي باستخدام جمل

  :كالتالي

  )تعبير أو متغير(لوِّ ح

}  

  :ثابت حالة

  جمل  

  اقطع

  :ثابت حالة

  جمل  

  اقطع  

............  

  :تلقائي

  جملة

{  

switch(expression or variable) 

{ 

case constant: 

 statement; 

 break; 

case constant : 



statement; 

break; 

…………. 

default: 

 statement; 

} 

  .سيتم حساب قيمته يمكن أن يكون حسابيا أو منطقيا المھم أنه حيث أن التعبير 

د  ار الثابث  caseوما يحدث عن تم اختب ه ي د أن ر الموجود عن ر أو المتغي ة التعبي ھل يساوي قيم

switch  اقي تم تفحص ب ه ي ة وإال فإن فإن كان يساويه فإنه يحقق الجملة أو الجمل التي بعد الحال

ق الحاالت السابقة وھي قفإنه يتم تنفيذ الجمل التي بعدھا إذا لم تتح defaultأما الحالة ، الحاالت 

  .يمكنك أال تكتبھالذا في التركيب  ضورويةليست 

  :  breakالكلمة 

ل breakبعد تنفيذ الجمل التابعة لھا فإن إنه إذا تحققت الحالة ف ة التحوي الخروج من جمل وم ب ، تق

ا وھي ضرورية ألنه إن لم تكتب فحتى إن لم تتحقق الحاالت ذ جملھ يتم تنفي ه س ة فإن ومن ، التالي

  . breakھذا يتضح أن آخر جملة ال تحتاج إلى 

ك وإذ ة ذل يمكن كتاب ة أ أو الحال ب ف ا أريد تنفيذ نفس الجملة أو الجمل في حالة إذا تحققت الحال

  :كاألتي 

case constant: 

case constant: 

 statements; 

  

  

ان في قوسي  ا ك ر switchفي ما سبق م ا، متغي را منطقي ثال إذا ، ولكن يمكن أن يكون تعبي فم

  :أم ال يمكننا كتابة التالي 100أكبر من  xأردنا أن نعرف ھل 

switch(x>100) 

{ 



case true:cout<<"x > 100";break; 

default:cout<<"x <= 100"; 

} 

  :والذي يكافئ 

if(x>100) 

cout<<"x > 100";break; 

else cout<<"x < 100"; 

  .األخيرة  switchولذلك التستخدم صيغة ، ھو األفضل ifويتضح أن استخدام 

  :أمثلة 

  :األلوان  برنامج

char c; 

cin>>c; 

switch(c) 

{ 

case 'b': 

case 'B': 

 cout<<"Blue"; 

break; 

case 'g': 

case 'G': 

 cout<<"Green"; 

break; 

case 'r': 

case 'R': 

 cout<<"Red"; 

break; 



case 'y': 

case 'Y': 

 cout<<"yellow"; 

} 

ة وجد النتيجة حسب تسنبرمج آلة حاسبة تستقبل عددا ثم معامال حسابيا ثم عددا آخر و – 2 ماھي

  :المعامل الحسابي 

float i,j; 

char op; 

cout<<"Enter number and math operator and another number : "; 

cin>>i>>op>>j; 

switch(op) 

{ 

case '+': 

 cout<<i+j; 

 break; 

case '-': 

 cout<<i-j; 

 break; 

case '*': 

 cout<<i*j; 

 break; 

case '/': 

 cout<<i/j; 

 break; 

case '%': 

 cout<<int(i)%(int)j; 



 break; 

} 

 :برنامج يطبع قائمة على الصورة  -3

Choose number to find : 

1 – Volt . 

2 – Current. 

3 – Resistance. 

Enter your choice :  

امج من المستخدم إدخال  1بحيث إذا تم اختيار  دما يطلب البرن انون أوم بع د بق يتم حساب الجھ

  .ومثل ھذا للخيارين اآلخرين ، قيمتي التيار والجھد 

  :البرنامج 

float V,I,R; 

int choice; 

cout<<"Choose number to find :\n"; 

cout<<"1 - Volt.\n2 - Currrnt.\n3 - Resistance.\n"; 

cout<<"Enter your choice : "; 

cin>>choice; 

switch(choice) 

{ 

case 1 : 

 cout<<"Enter Current value : "; 

 cin>>I; 

      cout<<"Enter Resistance value : "; 

 cin>>R; 

 V=I*R; 

cout<<"\n\n\t\t*****************\n"; 



 cout<<"\t\t*   V = "<<V<<" V   *"; 

 break; 

case 2 : 

 cout<<"Enter Voltage value : "; 

 cin>>V; 

      cout<<"Enter Resistance value : "; 

 cin>>R; 

 I=V/R; 

cout<<"\n\n\t\t*****************\n"; 

 cout<<"\t\t* I = "<<I<<" A    *"; 

 break; 

case 3 : 

 cout<<"Enter Voltage value : "; 

 cin>>V; 

      cout<<"Enter Current value : "; 

 cin>>I; 

 R=V/I; 

cout<<"\n\n\t\t*****************\n"; 

 cout<<"\t\t* R = "<<R<<" Ohm    *"; 

 break; 

} 

cout<<"\n\t\t*****************"; 

  

امال ، برنامج يستقبل حرفا ان مع ة أو ك ة اإلنجليزي ة في اللغ ان الحرف حرف عل ويخبرنا إذا ك

  :معروف أو يطبع رسالة بأن الحرف غير ، حسابيا

char c; 



cout<<"Input char:"; 

cin>>c; 

int i=0; 

switch(c) 

{ 

    case 'a': 

    case 'e': 

    case 'i': 

    case 'o': 

    case 'u': 

    cout<<c<<" is vowel."; 

    break; 

    case '+': 

    case '-': 

    case '*': 

    case '/': 

    case '%': 

    cout<<c<<" is arithmetic operator."; 

    break; 

    default: 

    cout<<c<<" is unknown char."; 

} 

  

  

  

  



  الحلقات التكرارية

  

  

ر من التي ب رامج أكث ا باستخدام الشروط استطعنا برمجة ب ك ال ،  دونھارأينا كيف أنن ومع ذل

ا من برمجة ، تزال البرامج الذي يمكننا برمجتھا محدودة  ياء أخرى تمكنن د من وجود أش وال ب

ر وأفضل  ر وأكث رامج أكب ذ ، ب رار تنفي وم بتك ي تق ة الت ات التكراري ياء ھي الحلق ذه االش أول ھ

رار ھو ثالث أ دة قصوى والتك ه فائ ذا ل ساسيات جملة اوعدة جمل عددا محددا من المرات وھ

ة أي  ي برمج ه ف ن ترك م وال يمك و مھ ة وھ رح البرمج ن ش ي م د أن ننتھ نرى بع امج وس برن

  .الحلقات والمصفوفات والدوال كيف يمكننا برمجة برامج ساحرة أساسھا الحلقات 

  

  :مفھوم الحلقات 

الحلقة ھي مجموعة من األوامر يتم تنفيذھا ألكثر من مرة حسب شرط محدد ويمكن توضيحھا 

  :كل التالي بالش

  
غير محدود  اتويمكن أن ال يكون للحلقة شرط فتكون حلقة ال نھائية أي يتم تكرارھا عدد مر

  .وھذا خطأ منطقي

  

  



  :الحلقات التكرارية في اللغة 

  :ثالث أنواع من الحلقات ھي ++ يوجد في السي

  : While loopحلقة بينما  – 1

  :وتركيبتھا كالتالي 

  )شرط(بينما 

}  

  ;المراد تكرارھاالجمل 

 ;أو النقصان مقدار الزيادة 

{  

while (condition) 

{ 

statements; 

increment or decrement value; 

} 

ادة ويقأو النقصان وتعني بينما الشرط صحيح كرر الجمل ومقدار الزيادة  عداد أو إنقاص م بزي

  .حتى يتحقق الشرط  –والذي غالبا ما يكون في تعبير الشرط  –الحلقة 

   10إلى  1البرنامج التالي يقوم بطباعة األعداد من : مثال 

int i=1; 

while(i<=10) 

{ 

cout<<i<<"   "; 

i++; 

} 

  :ويمكن اختصار أسطر الحلقة ھكذا 

while(i<=10) 

 cout<<i++<<"   "; 



  . ;i+=2أما لطباعة األعداد الفردية فقط نعدل مقدار الزيادة ليكون 

  :نھائية يمكن كتابة التالي ولكي تكون الحلقة ال 

while(1) 

  : do-while loopبينما  -حلقة افعل

  :تركيبتھا كالتالي 

do 

{ 

statement; 

increment or decrement value; 

} 

while(condition); 

إال أنه في ھذه الحلقة إذا لم يتحقق الشرط مطلقا فسيتم تنفيذ الجمل التي  whileوھي تشبه حلقة 

  .فلن يتم تنفيذھا مطلقا  whileأما في حلقة ، في داخل الحلقة مرة واحدة 

  

  : for loopحلقة ألجل 

  :وتركيبتھا كالتالي ،وھي الحلقة األكثر مرونة واستعماال

for(القيمة االبتدائية لعداد الحلقة; التكرارشرط   (مقدار الزيادة أو النقصان;

{ 

statement; 

} 

  : forالسابق يكتب ھكذا بـ  10إلى  1فمثال مثال األعداد من 

int i; 

for(i=1;i<=10;i++) 

 cout<<i; 

  

  



  :كالتالي forما بين قوسي وأفضل أن تقرأ 

i  بينما  ; 1تساويi  10أصغر من أو يساوي ; i++  ، وما أريده ھو أن يتم قراءة الشرط كأنه

  . forألن قرائته وفھمه ھكذا ستجعلك متمكنا أكثر من الحلقة ،  whileشرط في الحلقة 

  :كما يمكن أن يكون التخصيص مع القيمة االبتدائية داخل قوسي الحلقة كالتالي

for(int i=0;i<=10;i++) 

  :ويكون الشرط لكليھما أو أحدھما مثل التاليكما يمكن أن يكون للحلقة أكثر من عداٍد 

for(int i=1,j=-1;i<=10 && j>=-10;i++,j--) 

  :أو اثنان منھم أو كلھم ليس لھم وجود كالتالي كما يمكن أن يكون أحد عناصر الحلقة

int i=0;  

for(;;) 

cout<<i++; 

  .إلى ماالنھاية  iھذا الكود سيطبع ويزيد قيمة 

  :التالي انظر إلى الكود 

int i=1; 

for(;i<=10;) 

cout<<i++<<" "; 

  

  :انظر للتالي،  whileلقد قلت سبقا أنه من األفضل قراءة الشرط كأنه في حلقة 

for(;i<=10;) تساوي while(i<=10)  

  

  :أما الطريقة القياسية فھي التالية ،  whileو  forوھي طريقة للتحويل بين 

  



  

  : breakو  continueكلمتي 

ذ ، للذھاب من مكانھا إلى بداية الحلقة  continueتخدم الكلمة المحجوزة تس تم تنفي ن ي الي ل وبالت

ا ، فھي تقوم بالخروج من الحلقة  breakأما ،الكود المكتوب بعدھا الي يوضح عملھم والمثال الت

:  

for(int i=0;i<10;i++) 

{ 

 cout<<i<<"   "; 

 if(i==5)break; 

 continue; 

 cout<<i*i; 

} 

  . ;cout<<i*iكما أنه لن يتم تنفيذ الجملة ،  5إلى  1في ھذا المثال سيتم طباعة األعداد من 

 :أمثلة 

ھو  5فمثال مضروب الـ ، إلى ھذا العدد  1مضروب العدد ھو حاصل ضرب األعداد من   - 1

  :والبرنامج التالي يقوم بإيجاد المضروب ألي عدد صحيح ، 5*4*3*2*1

int i; 

long fact=1; 

cout<<"Enter the number : "; 

cin>>i; 

for(int a=1;a<=i;a++) 

 fact*=a; 

cout<<"Factorial of  "<<i<<" = "<<fact; 

ة  1وتخصيص القيمة  aبعد إدخال العدد يتم تعريف العداد  ا قيم رار بينم تم التك ة وي كقيمة ابتدائي

  . 1مع زيادة العداد بمقدار ، العداد أصغر من أو تساوي العدد المراد إيجاد قيمته 



ر  ة المتغي داد  factفي الجملة التي في داخل الحلقة يتم ضرب قيم ة الع م تخصيصھا  aفي قيم ث

  .ھو المضروب المطلوب  factة تكون قيمة بحيث عند انتھاء الحلق factإلى المتغير 

ر الصحيح ألن  longعلى أنه  factوعرفنا  يم مضاريب  intالمتغي واء أغلب ق ال يستطيع احت

 . فيه 8بايت فإن ال يمكن تخزين قيمة العدد  2فمثال لو كان حجمه ، األعداد 

  :طباعة األرقام في نفس المكان  – 2

  :جملة الطباعة 

cout<<1<<"  "<<2; 

امج حين الطباعة ، تقوم بطباعة العددين بسرعة كأنھما كتبا معا  ؤخر البرن ا ان ن ولكن إذا أردن

  :فيمكننا استخدام الحلقة التالية 

long a,b=0; 

for(a=1;a<10000000;a++)b+=a; 

ى  زمن لكي تصل إل ة  10000000وذلك ألن الحلقة ستأخذ مدة من ال ذه القيم ادة ھ ع بزي والطب

ة ،يزداد التأخير وبنقصانه يقل وتزداد سرعة الطباعة  أخير وھذه الحلق ة الت ومن ، سنسميھا حلق

  :كالتالي  1بعد فترة من طباعة  2ثم يمكن كتابة البرنامج لطباعة 

cout<<1<<"  "; 

long a,b=0; 

for(a=1;a<10000000;a++)b+=a; 

cout<<2; 

ى  1داد من واآلن لطباعة األع ان  100إل ي نفس المك روب ف نتخدم حرف الھ وم  r\س ذي يق ال

  :بإرجاع المؤشر إلى بداية السطر كالتالي

for(int i=1 ;i<=100;i++) 

    cout<<"\r"<<i; 

ام في نفس السطر  يتم طباعة األرق ابقين س ة ، عند تنفيذ السطرين الس د طباعة أول قيم ه بع ألن

ذا  ا وھك ة مكانھ اني قيم ا وستكتب ث دد ، سيعود المؤشر لموضع طباعتھ رى إال الع ن ن ا ل ولكنن

ة  100 ة و، من سرعة الطباع أخير داخل الحلق ة الت تخدم حلق ا سنس داد فإنن ل األع رى ك لكي ن

  :السابقة ھكذا 



for(int i=1 ;i<=100;i++) 

{ 

long a,b=0; 

for(a=1;a<10000000;a++)b+=a; 

cout<<"\r"<<i<<"%"; 

} 

ز  افة الرم م إض ة الطب %وت ي جمل ت والفحص ف رامج التثبي ي ب رى ف ا يُ ل م ر مث ة ليظھ اع

  .وغيرھا

  :طباعة جدول آسكي  – 3

for(int i=0;i<255;i++) 

   cout<<i<<"  "<<char(i)<<"  "; 

  :قوم بإظھار ھرٍم من النجوم  ت  حلقة التاليةال – 4

for(int i=0;i<10;i++) 

{ 

     int j; 

    cout<<"                      "; 

    for(j=0;j<=i;j++)cout<<"\b"; 

    cout<<'*'; 

    for(j=0;j<i;j++)cout<<'*'; 

    for(j=0;j<i;j++)cout<<'*'; 

    cout<<endl; 

} 

ا  لتفھم كيفية عمله قم بجعل كلٍّ  رى م امج لت ذ البرن من الحلقة الثانية والثالثة على ھيئة تعليق ونف

  .ثم انزع التعليق عن الثانية ونفذ البرنامج ثم عن الثالثة واستنتج طريقة العمل ، سيظھر 

ة  – 5 ى الشاشة ، البرنامج التالي يقوم بواسطة الحلقات بحركة رائع ه يحرك النص عل وھي أن

  :من اليمين حتي يرجع إلى البداية  من اليسار إلى اليمين ثم



  

for(int i=0;i<60;i++) 

{ 

    long a,b=0; 

    for(a=1;a<40000000;a++)b+=a; 

    cout<<"\r"; 

    for(int j=0;j<=i;j++) 

    cout<<" "; 

    cout<<"We "<<char(3)<<" C++"; 

} 

cout<<'\r'; 

for(int i=0;i<75;i++) 

   cout<<" "; 

for(int i=0;i<60;i++) 

{ 

    long a,b=0; 

    for(a=1;a<40000000;a++)b+=a; 

    cout<<"\r"; 

    cout<<"                                                         "; 

    for(int j=0;j<=i;j++) 

    cout<<"\b"; 

    cout<<"We "<<char(3)<<" C++"; 

    cout<<"      "; 

} 

  



ألنھا األساس في البرمجة ، يجب فھم الجملة الشرطية وجمل التكرار فھما كامال تاّما: مالحظة 

  .ومھما كان البرنامج كبيرا فإنھا أساسية فيه واليمكن برمجتھا من دونه

  .إن كان شيء منھا غير مفھوم تماما فأعد قراءتهلذا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 الصفوف

Arrays 

تم ، الصف ھو تتابع من المتغيرات كلھا من نفس النوع  ھذه المتغيرات تسمى عناصر الصف وي

ابع   ا بالتت ام تسمى الفھرس .... ،  2،  1،  0ترقيمھ ذه األرق دالئل  indexھ  subscriptsأو ال

  .ھذه األرقام تحدد مكان العنصر في الصف، للصف 

  .والصف ھو مصفوفة أحادية البعد 

،  ar[0] المصفوفة ھيمن العناصر فإن عناصر  nويحتوي على عدد  arم الصف وإذا كان اس

ar[1]  ،ar[2]  ، ....... ،ar[n-1]  ، دد العناصر ان ع و  nوإذا ك يمكن تصور الصف  5ھ ف

  :كالتالي 

  
  

  . 6على القيمة  ar[1]والعنصر  13على القيمة  ar[0]حيث يحتوي العنصر األول 

  :الشكل التاليوتعريف الصفوف يأخذ 

type array_name[n]; 

  :عناصر  10حيث السطر التالي يعرف مصفوفة عناصرھا من النوع الصحيح تحتوي على 

int array[10]; 

  :ويفضل أحيانا تعريف حجم المصفوفة كثابت كالتالي

const size=10; 

int array[size]; 

  :ويمكن تخصيص قيم ابتدائية للمصفوفة كالتالي 

int array[10]={0,4,8,2,7,2,3}; 

ا ، حيث ستخصص القيم حسب ترتيبھا للسبعة العناصر األولى  أما باقي العناصر فستخصص لھ

  . 0القيمة 

  :وإلسناد قيمة لعنصر يتم ذلك كالتالي

array[4]=14; 



ولتخصيص قيم لكل العناصر فبدال ، للعنصر الخامس في المصفوفة  14حيث ستخصص القيمة 

  :السطر السابق لكل العناصر يتم ذلك بصورة أفضل باستخدام الحلقات مثل التاليمن كتابة 

for(int i=0;i<10;i++) 

cin>>array[i]; 

  .  >>coutبـ <<cinوتتم طباعة كل عناصر المصفوفة باستبدال 

  :أمثلة 

ا ، عنصرا  50مصفوفة حجمھا  – 1 د إدخال بعض عناصرھا أو كلھ ع  عناصر ، نري م نطب ث

ا أوال ، فة وأكبر قيمة بين عناصرھا المصفو راد إدخالھ يتم ، وسيتم إدخال عدد العناصر الم وس

  :المذكورة سابقا  ()maxاستخدام الدالة 

#include<iostream.h> 

int max(int x,int y) 

{ 

 if(x>y)return x; 

 else return y; 

} 

main() 

{ 

 int array[50],n,max_value,i; 

 cout<<"Enter number of elements : "; 

 cin>>n; 

 for(i=0;i<n;i++) 

{ 

 cout<<"Enter the element "<<i+1<<" : "; 

 cin>>array[i]; 

} 

 max_value=array[0]; 



 for(i=1;i<n;i++) 

  max_value=max(max_value,array[i]); 

 cout<<"The array is : "; 

 for(i=1;i<n;i++) 

  cout<<array[i]<<" "; 

 cout<<"\nThe largest number is: "<<max_value; 

return 0; 

} 

دد  – 2 البة وع داد الس دد األع ة وع داد الموجب دد األع ة ع حيحة وطباع فوفة ص ال مص إدخ

  :األصفار فيھا 

int matrix[10],i,positive=0,negative=0,zero=0; 

for(i=0;i<10;i++) 

 cin>>matrix[i]; 

for(i=0;i<10;i++) 

{ 

 if(matrix[i]>0) positive++; 

 else if(matrix[i]<0) negative++; 

 else zero++; 

} 

cout<<"Number of positive numbers is "<<positive<<endl; 

cout<<"Number of negative numbers is "<<negative<<endl; 

cout<<"Number of zeros is "<<zero<<endl; 

  :ترتيب عناصر مصفوفة ترتيبا تصاعديا  – 3

  :ھناك عدة طرق للترتيب والطريقة التالية إحداھا 

 

main() 



{ 

    const int n=5; 

    int l,i,j,k,temp,arr[n]; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    cin>>arr[i]; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    { 

 temp=100; 

      for(j=i;j<n;j++) 

         if(temp>arr[j]){temp=arr[j],k=j;} 

      arr[k]=arr[i]; 

      arr[i]=temp; 

     for(l=0;l<n;l++)cout<<"   "<<arr[l]; 

     cout<<endl; 

    } 

    cout<<"\n\nThe array after sorting : "; 

    for(i=0;i<n;i++)cout<<"   "<<arr[i]; 

} 

  :الشرح

ة  forبعد إدخال البيانات يتم الدخول في حلقة  ر  100الثانية وفي أولھا يتم إسناد القيم ى المتغي إل

  .بحيث تم اعتبارھا أنھا أكبر قيمة يمكن أن تحتوي عليھا المصفوفة  tempالمؤقت 

ر  tempويتم استخدام المتغير  ة المتغي ى قيم ر عل وي كل متغي لتبديل قيمتي متغيرين بحيث يحت

  :بالكود التالي bو  aفمثال ال يمكن التبديل بين قيمتي المتغيرين ، ني الثا

a=b; 

b=a; 



ى ستمحى  bقيمة  aفي الجملة األولى سيأخذ  هوذلك ألن اني ، أي ان قيمته األول وفي السطر الث

 :أي ال فرق بين السطر الثاني والسطر ،  bھي قيمة  aولكن قيمة  bستخصص لـ  aفإن قيمة 

b=b; 

ن  ة ولك زين قيم ه تخ تم في ت ي ر مؤق تخدام متغي ة  bباس يص قيم تم تخص م ي ى  aأوال ث  bإل

  :كالتالي aإلى  tempوتخصيص قيمة 

temp=b; 

b=a; 

a=temp; 

ذلك  arr[j]أكبر من قيمة العنصر  tempاألولى يتم اختبار ھل قيمة  forوفي حلقة  فإن كانت ك

ـ  ة العنصر ل تم تخصيص قيم ر  tempي ة للمتغي داد الحلق ة ع ظ  kوتخصيص قيم تم حف ى ي حت

ار والتخصيص السابق ، موقع العنصر  تم االختب ة ي رار الحلق د تك ة تكون ، وعن اء الحلق وبانتھ

ة  ي المصفوفة  tempقيم ة ف تم البحث عن ، أصغر قيم ه ي ي أن تلخص ف ة ت ذه الطريق أي أن ھ

تبدالھا بالعنصر األو ذي أصغر قيمة في المصفوفة ثم اس تبدال العنصر األول بالعنصر ال ل واس

وبھذا يتضح ، ثم مثل الشيء مع العنصر التالي وھكذا إلى نھاية الحلقة ، يحتوي على ھذه القيمة 

ة  ة الخارجي ة عداد الحلق ى ھي قيم ة األول ة الداخلي داد الحلق ة لع ة االبتدائي ك ، لنا لماذا القيم وذل

  . وھكذام العنصر الثاني وأصغر عنصر للتبديل بين العنصر األول وأصغر عنصر ث

ة الصغرى  ين العنصر ذي القيم يم ب تبدال الق تم اس ى ي ة األول ن الحلق روج م د الخ  arr[k]وبع

  . arr[i]والعنصر األول في المصفوفة 

ا ين م ى تب ة ترتيب حت ل عملي د ك ة المصفوفة بع وم بطباع ة فتق ة الثاني ة الداخلي ا الحلق ذي  أم ال

  .يحدث

  

  : المؤشراتوالمصفوفات 

  :أصل العالقة بين المؤشرات والمصفوفات أن اسم المصفوفة ھو مؤشر ثابت ألول عنصر فيھا 

int array[5]={1,2,3,4,5}; 

cout<<array[0]<<"  "<<&array[0]<<endl; 

cout<<*array<<"  "<<array; 



 
  

  :ويمكن التنقل في المصفوفة كالتالي

int*ptr=array; 

while(ptr<array+5) 

cout<<*ptr++<<" "; 

فإنه يتم طباعة القيمة  1+عنوان آخر عنصر في المصفوفةمن قيمة  أصغر ptrأي بينما أن قيمة 

  .للذھاب إلى عنوان العنصر التالي 1ثم يتم زيادة قيمة المؤشر ، التي يشير المؤشر إلى عنوانھا

  

  : الديناميكيةالمصفوفات 

تاتيكيا، نصراع 50في أول مثال تم تعريف مصفوفة حجمھا  ان اس ذا الحجم ك أي ، تخصيص ھ

امج ل من ، أنه يتم وقت ترجمة البرن دخل المتسخدم أق ا ي امج ربم ذ البرن ، عنصرا 50وفي تنفي

ل  ثال إذا أدخ إن ، 10فم ذاك 40ف ن ال زا م غلون حي تخدامھم ويش تم اس وزا ال ي رة عنصرا محج

ذ ، ھدرا اء تنفي امجلتالفي ذلك يتم إسناد حجم المصفوفة أثن ذا باستخدام المؤشرات ، البرن تم ھ ي

  :كما يلي

int *array=new int[size]; 

 

وان أول  arrayأما المؤشر  .ھو الحجم الذي سيسند أثناء التشغيل sizeحيث  ى عن فيسحتوي عل

ين المصفوفات والمؤشرات أن ، عنصر في المصفوفة ة ب ا قلت في العالق ھي  array[0]وكم

*array  كذلك فإنarray[1]  ھي*(array+1)  

ى ، ثناء شرح المؤشراتأ   newالحجز الديناميكي باستخدام لقد مرت بنا صيغة  ولكن كانت عل

  .مستوى متغير واحد



تخدام  تم باس تخدامھا ي ن اس اء م د االنتھ فوفة بع غلھا المص ي تش ذاكرة الت ر ال  deleteوتحري

  :كالتالي

delete [] array; 

  

  :المصفوفات ثنائية البعد 

دليل واحد  ا ب ا في المصفوفة ، في المصفوفة األحادية البعد كان يتم الوصول ألي عنصر فيھ أم

ود  ، ثنائية البعد فإنه يتم الوصول للعنصر بدليلين الدليل األول يشير إلى الصف والثاني إلى العم

ا وأقرب مثال لھ ،أعمدةأي أن المصفوفة ثنائية البعد ھي أكثر من صف وكل صف يحتوي على 

  .الجداول ھي 

  .عدد األعمدة * وعدد عناصر المصفوفة ھو عدد الصفوف 

  :وتعريف ھذا النوع من المصفوفات يأخذ الشكل التالي

type array_name[size of rows][size of columns]; 

  :أربع أعمدة و ثالثة صفوفبھا  floatوالتعريف التالي لمصفوفة ثنائية البعد من النوع 

float array[3][4]; 

ويتم اإلدخال بإدخال ، ويتم إدخال عناصرھا باستخدام حلقتين األولى للصفوف والثانية لألعمدة 

  :أوال ثم الثاني وھكذا كالتالي  –أعمدته  –عناصر الصف األول 

for(int i=0;i<3;i++) 

 for(j=0;j<4;j++) 

     cin>>array[i][j]; 

  :وطباعة المصفوفة يتم كالتالي

for(int i=0;i<3;i++) 

 { 

for(j=0;j<4;j++) 

      cout<<array[i][j]; 

  cout<<endl; 

} 



تم طباعة عناصر الصف  ة ي ة الداخلي م طباعة الصف  iففي الحلق د ث تم طباعة سطر جدي م ي ث

  .الثاني إلى نھاية المصفوفة 

ا الرئيسي  4×4 حجمھا طباعة محورة مصفوفة: مثال  وطباعة حاصل ضرب عناصر قطريھ

  :والثانوي

  

  

  

  

  

  



  الدوال

Functions 

  

ا معظم البرامج المفيدة  رامج التي مرت بن ا ، أكبر بكثير من الب رة يسھل تتبعھ رامج كبي لعمل ب

يم البر ة نيقوم المبرمجون بتقس رامج فرعي ى ب رامج .  sub programsامج الرئيسي إل ذه الب ھ

ة كل .  functionsتسمى دوال ++ في لغة سيالفرعية  رامج الفرعي ار الب ة و اختب يمكن ترجم

  .على حدة وإعادة استخدامھا في برامج مختلفة 

  

  . دوال ترجع بقيمة ودوال فارغة، وتنقسم الدوال إلى نوعين 

  :التركيبة الشائعة لبرنامج يحتوي على دالة 

#include<iostream.h> 

type function_name();// اإلعالن عن الدالة 

main() 

{ 

function_name();// استدعاء الدالة 

} 

type function_name()  // تعريف الدالة 

{ 

 جسم الدالة //   

} 

ا  mainحيث يستعمل اإلعالن لتعرف الدالة  ذا االسم يجب البحث عنھ ة بھ اك دال وھو ، ان ھن

دة ، يستعمل إن كان جسم الدالة مكتوبا بعد الدالة الرئيسية  ادة ال فائ ا فسيكون زي ان قبلھ أما إن ك

ل استدعائھا ، منھا  ة الرئيسية قب ذا ، كما يمكن أن يكون التعريف داخل الدال ولكن ال يفَضل ھ

ذلك في ويتضح ف، حتى يكون الكود واضحا  النوع وك ة يكون مسبوقا ب ي التعريف أن اسم الدال

ة ، تعريفھا  ة ترجع بقيم ونوع الدالة إما يكون أحد األنواع السابقة للمتغيرات وھذا إذا كانت الدال



يكون  اأم،  وع س إن الن ن ف م تك ارغ  voidإن ل تدعائھا ، أي ف ل اس ة قب وع الدال ب ن م يكت وإن ل

  . intفستكون دالة من النوع 

تدعائھا  ان اس ن مك ات م تقبل بيان ن أن تس ة يمك ائط أو ، والدال مى بالوس ات تس ذه البيان ھ

  :وتوضع ھذه الوسائط في قوسي الدالة كالتالي ، البارامترات 

function(a,b); 

  .ھما الوسائط  bو  aحيث 

  

  :الدوال التي ترجع بقيمة 

ان  ى مك ة إل اع قيم وم بإرج تدعائھا تق د اس ي عن ي الت تدعاء وھ وم ، االس ة تق ة التالي ثال الدال فم

  :ھاالعدد المرسل إلي مربعرجاع بإ

int square(int x); 

main() 

{ 

int i; 

cin>>i; 

cout<<square(i); 

return 0; 

} 

int square(int x) 

{ 

return x*x; 

} 

ة ، ھي التي تقوم بإرجاع القمية التي تأتي بعدھا  returnحيث الكلمة  وع القيم ة ھو ن ونوع الدال

ابق  ال الس ي المث ي ف ا وھ ة بإرجاعھ وم الدال ي تق ة  integerالت م الدال تقبل ،  squareواس وتس

  .وسيطا واحدا من النوع الصحيح 

  .فھا فال أما سطر بداية تعري، ويظھر أن سطر اإلعالن عن الدالة ينتھي بفاصلة منقوطة



ا يمكن أال ، يمكن أن تأخذ وسائط الدالة قيما افتراضية عند اإلعالن عنھ ة ف م استدعاء الدال إذا ت ف

ة افتراضية ذا الوسيط قيم ة ، يتم تمرير وسيط لھا إذا أعطي ھ وم بإرجاع القيم ة تق ة التالي فالدال

  :إذا لم يتم تمرير معامل لھا 0اإلفتراضية 

int square(int i=0) 

{ 

 return i*i; 

} 

main() 

{ 

 cout<<square(); 

} 

يم  ا ق ي لھ ائط الت إن الوس ية ف ة افتراض ذ قيم ائط ال تأخ دى الوس ت إح ه إذا كان اة أن ع مراع م

  :كالتالي، افتراضية يجب أن يعلن عنھا على يمين التي ليس لھا

void function(int i, string str ,float j=10.0); 

 

  :أكبر قيمة من قيمتين دالة تقوم بإرجاع : مثال 

float max(float x,float y) 

{ 

return  x>y ? x : y; 

} 

  :ويمكن استدعاء الدالة إليجاد أكبر قيمة بين أكثر من قيمتين كالتالي 

main() 

{ 

 cout<<"Enter number of values : "; 

 int n; 

 cin>>n; 



 int max_value=0; 

 for(int i=1;i<=n;i++) 

{ 

 int val; 

 cout<<"Enter the value "<<i<<" : "; 

 cin>>val; 

 max_value=max(val,max_value); 

} 

 cout<<"The max value is: "<<max_value; 

 return 0; 

} 

  

  : void functionالدالة الفارغة 

ا  ذا فيكون نوعھ ارغ voidھي دالة ال تقوم بإرجاع أي قيمة ول ه إذا  أحدو، أي ف استخداماتھا أن

ا  دل كتابتھ ه ب ان فإن ر من مك كان ثمة عدة جمل متشابھة يراد كتابتھا في الدالة الرئيسية في أكث

ذي  ان ال ة اسمھا فقط في المك ة بكتاب تم استدعاء الدال م ي عدة مرات يتم كتابتھا في دالة فارغة ث

لة دالة من ھذا الوالمثال التالي يبين ، يراد كتابة الجمل فيه  نوع تقوم بطباعة مكعب القيمة المرس

  : إليھا

void cube(float x) 

{ 

 cout<<x*x*x<<endl; 

} 

main() 

{ 

 for(int i=1;i<10;i++) 

 { 



           cout<<i<<"^3 = "; 

      cube(i); 

          } 

 return 0; 

} 

  .معرف في دالة أخرى وكما قلنا في شرح الكتلة البرمجية فإن أي متغير معرف في دالة غير 

  

  :مالحظة

  :اآلن إذا كان لدينا الدالتين التاليتين 

float square(float a){return a*a;} 

void print(const int a){cout<<a;} 

  :وتم استدعائھما كالتالي

cout<<square(5); 

int x=10; 

print(x); 

ي  ه ف ن عن وع المعل ن الن ا م الن ليس ارامتران المرس ع أن الب تدعاءان صحيحان م اذا االس فلم

  .const intوليس  intھي  xذلك وك، floatوليس  intمن النوع  5أي أن ، تعريف الدالتين

  :فإن المترجم يعتبر تعريفيھما كالتالي استدعاء الدالتيناالستدعاءان صحيحان ألنه عند 

float square(float a=5){return a*a;} 

void print(const int a=x){cout<<a;} 

حيحان نادان ص ذان اإلس ناد ،وھ ر 5أي إس ى متغي ر ،   floatإل ى  intومتغي . const intإل

ن  ة المعل ارامترات الدال ى ب نادھا إل يتم إس ة س والخالصة أن المعامالت الممرة في استدعاء الدال

إنما ،زاما أن تكون المعامالت الممرة من نفس نوع وسائط الدالةأي أنه ليس ل، عليھم في تعريفھا

  .لزاٌم أن تكون من نوع يمكن إسناده إلى وسائطھا

  

  



  :تمرير المعامالت

  .اإلمرار بالقيمة واإلمرار بالمرجع: تمرير المعامالت للدالة يتم بطريقتين

  :اإلمرار بالقيمة

ا في ، في الدوال السابقة كان يتم اإلمرار بالقيمة ة الممررة إليھ ة بنسخ القيم وم الدال والتي أن تق

  :كالتالي maxفإذا كان تعريف الدالة ، متغير جديد محلي للدالة

int max(int x,int y) 

{ 

return  x>y ? x : y; 

} 

  :فإن اإلستدعاء التالي

int a=10; 

max(a,5) 

  :يغير تعريف الدالة ليصبح كالتالي

int max(int x=a ,int y=5 ) 

{ 

return  x>y ? x : y; 

} 

  . aبالتأكيد لن يغير في قيمة  xومن ثم فإن أي تغيير في قيمة ، xإلى  aأي تم نسخ قيمة 

  

  :اإلمرار بالمرجع

ررة رات المم ع للمتغي رار مرج تم إم ه ي ة ، في ن قيم يغير م ع س ي المرج ر ف أي تغيي الي ف وبالت

   .المتغير الممرر

  .بأكثر من قيمة من الدالةوبالتمرير بالمرجع يمكننا الرجوع 

  .قبل اسم البارامتر كما أوضحنا في تعريف المراجع& لتمرير بالمرجع يتم كتابة المعامل تم اولي

  :فإذا كان تعريفھا ھكذا، maxونرجع للدالة 

int max(int &x,int &y) 



{ 

return  x>y ? x : y; 

} 

  :فإن اإلستدعاء التالي

int a=5, b=6; 

max(a,b) 

  :تعريف الدالة ليصبح كالتالييغير 

int max(int &x=a ,int &y=b ) 

{ 

return  x>y ? x : y; 

} 

ـ  ر ل إن أي تغيي الي ف ـ  xوبالت ر ل و تغيي ـ  xألن  aھ ع ل رر  .aھي مرج ة تم تدعاء دال د اس وعن

  .بالمرجع ال بد أن تكون القيم الممرة متغيرات ال قيم ثابتة كاألعداد

  

 

  

  :اللغة الدوال المبنية في 

م ة ضمن اللغات عدة مكتبات تحتوي على دوال جاھزتت ا ث رمج إال تضمين مكتباتھ ى المب ا عل م

  .الرياضية ومثاٌل  على ھذه الدوال الدوال . استدعائھا لتنفيذالمطلوب 

دوال الرياضية يجب تضمينوال ا تخدام ال امج  cmathالملف  س ة البرن ي بداي دوال من و، ف ال

  :الرياضية الموجودة 

  الوصف  الدالة

acos(x)  

asin(x)  

atan(x) 

ceil(x) 

  معكوس جيب التمام

  معكوس الجيب

  معكوس الظل

 xألصغر قيمة صحيحة أكبر من  xتقريب 



cos(x) 

exp(x) 

fabs(x) 

floor(x) 

log(x) 

log10(x) 

pow(x,y) 

sin(x) 

sqrt(x) 

tan(x) 

  جيب التمام

 eلألساس  xرفع 

  القيمة المطلقة

 xألكبر قيمة صحيحة أصغر من  xتقريب 

  اللوغاريثم الطبيعي

  10اللوغاريثم لألساس 

xy 

  الجيب

  الجذر التربيعي

  الظل

  

  :المثال التالي يقوم بطباعة الجيب والجذر التربيعي واللوغاريثم الطبيعي لعدد يتم إدخاله 

#include<iostream > 

#include<cmath > 

using namespace std; 

main() 

{ 

 const double Pi=3.141592654; 

 double x; 

 cin>>x; 

 cout<<"Sin "<<x<<" = "<<sin(x*Pi/180)<<endl; 

 cout<<"Square root of "<<x<<" = "<<sqrt(x)<<endl; 

 cout<<"ln "<<x<<" = "<<log(x); 

 return 0; 

} 

  



ل من  180تم ضرب الزاوية في ط وقسمتھا على  اد الجيب للتحوي ى عند إيج دائري إل النظام ال

  .الدرجات 

  

  

  

  :الملفات الرأسية 

ا أ ى دوال نكتب نيمكنن وي عل ية تحت ات رأس ة ملف وم بكتاب تعمال نق ائعة االس ا ش د ، ھ ث عن بحي

م استدعائھا الحاجة إليھا  وم بتضمين الملف ث ا نق والملف الرأسي ھو ملف نصي ، في برامجن

  .يحتوي على الكود الذي نريده والذي غالبا ما يكون دواَل أو ثوابت  h.بسيط ينتھي باالمتداد 

ه  ، وعند تضمينه فإننا ننسخه إلى المجلد الذي يحتوي على ملفات البرنامج الذي نريد تضمينه في

  :الملف الرئيسي للبرنامج نكتب سطر التضمين كالتاليثم في 

#include "file_name.h" 

عالمتي تنصيص ألنه معرف من قبل المبرمج أما الملفات التي تأتي وتمت كتابة اسم الملف بين 

  .من قبل  iostream.hمع اللغة فيتم تضمينھا كما ضمنا 

  :والمثال التالي يبين التعامل مع الملفات الرأسية 

ين  ى اسمھا ، في الملف الرأسي سنكتب دالت ة  ()delayاألول أخير باستخدام حلق وم بالت وھي تق

ا  ()typeية اسمھا ناثلدالة الوا، التأخير  ا حرف م الصغيرة حرف رة ث ، تقوم بطباعة الحروف الكبي

  :الملف الرأسي سيكتب فيه التاليومن ثم ،  ()delayأي أنھا تستخدم الدالة 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void delay() 

{ 

    long a,b=0; 

    for(a=1;a<40000000;a++)b+=a; 

} 

void type() 



{ 

    for(char i='A';i<='z';i++) 

    { 

        if(i>'Z' && i<'a')continue; 

        if(i=='a')cout<<endl; 

        delay(); 

        cout<<i<<" "; 

    } 

} 

يكن  امج الرئيسي ،  our_finctions.hثم نقوم بحفظه بأس اسم ول ة ملف البرن وم بكتاب م نق ، ث

  :ويكون فيه التالي

#include <iostream> 

#include"our_functions.h" 

using namespace std; 

main() 

{ 

 type(); 

 return 0; 

} 

  .ويجب أن يكون الملفان في نفس المجلد 

  

  

  

  

  

  



  : Functions overloading)استنساخ الدوال(التحميل الزائد للدوال 

بحيث يكون ، أن توجد عدة دوال بنفس االسمأو استنساخھا يقصد بالتحميل الزائد للدوال 

وال   .ترتيبھاأو من حيث  عددھاأو من حيث  نوعھااالختالف فقط في الوسائط إما من حيث 

  .يعتمد على القيمة المرجعة

و  floatو  intعامل مع األعداد من األنواع للت maxفي المثال التالي نقوم باستنساخ الدالة 

char :  

 

int max(int a,int b) 

{ 

    return a>b ?a:b; 

} 

float max(float a,float b) 

{ 

    return a>b ?a:b; 

} 

char max(char a,char b) 

{ 

    return a>b ?a:b; 

} 

int main() 

{ 

cout<<max(4,5)<<endl; 

cout<<max(12.3,5.6)<<endl; 

cout<<max('a','b'); 

} 

  



رجم دوال أال يسبب استدعائھا غموضا للمت اء استنساخ ال ا أثن ، من األشياء التي علينا االنتباه لھ

  :فمثال إذا كتبنا الدالتين التاليتين، ال يعرف المترجم أي دالة ھي التي يجب استنساخھاأي 

int f(int a,float b) 

{ 

    return a+b; 

} 

int f(float a,int b) 

{ 

    return a+b; 

} 

  :وتم االستدعاء كالتالي

cout<<f(1,2); 

دالتين ھي المقصودة تقبل وسيط، فإن المترجم اليعرف أي ال ى تس ة األول وع  افالدال  intمن الن

وآخر  floatمن النوع  والثانية تستقبل وسيطا، مناسب لھالذا فاالستدعاء  floatوآخر من النوع 

int  وألنه يمكن تحويل العدد الصحيح إلىfloat  إن االستدعاء مناسب رجم ف تلقائيا من قبل المت

ا ا أيض أ ، لھ يظھر خط امج وس ل البرن ن يعم تدعي ول ة يس رجم أي دال رف المت م ال يع ن ث وم

  :كالتالي

error: call of overloaded `f(int, int)' is ambiguous 

  .نداء غامض 'f(int, int)`أي أن نداء الدالة المستنسخة 

  

ة  يطا والدال تقبل وس دوال ال تس ال كانت إحدى ال ي ح أ ف ذا الخط ى ھ ن الحصول عل ذلك يمك ك

  :األخرى تستقبل وسيطا لكن الوسيط يمرر بالقيمة االفتراضية كالتالي

int f(int a=0) 

{ 

    return a; 

} 



double f() 

{ 

    return 3.14; 

} 

  :وتم االستدعاء ھكذا

cout<<f(); 

  

  

  :functions templatesقوالب الدوال 

رة ومن ، إذا صنعنا قالبا لشكل ما فإن القالب يخرج لنا نفس الشكل ولكن ربما كان من الزجاج م

ذلك، الشمع مرة أخرى وربما من البالستيك أيضا دوال ك وم ، وھذا ھو ما يمكن فعله مع ال أي نق

ذاببناء دالة واحدة ولكن نرسل لھا مرة  ذا ، متغيرا صحيحا وأخرى كسرا وأخرى نصا وھك وھ

  .بالطبع يريحنا من استنساخ الدوال

  :يتم بناء قالب الدالة بسبق نوع اإلعالن عن الدالة بالتالي

template<typename Type> 

كلمة محجوزة وتعني أن اسم  typenameوكذلك ، كلمة محجوزة وتعني قالب templateحيث 

ذي  Typeأما ، classويمكن استبدالھا بكلمة  Typeالدالة ھو  النوع الذي ستستقبله فھو النوع ال

  .Run time سيخصص للدالة أثناء استدعائھا وھذا بالتأكيد وقت تشغيل البرنامج

  :المثال التالي يبين قولبة دالبة

template<typename Type> 

Type f(Type a) 

{ 

    return a; 

} 

  :االستدعاء بإرسال المتغير أو القيمة المرادة كالتالي يتمو

int i=5; 



float F=5.5; 

char c='C'; 

cout<<' '<<f(i)<<endl; 

cout<<' '<<f(F)<<endl; 

cout<<' '<<f(c)<<endl; 

 
  

  

ة أن اآلن بعد  ا البرمجي ا ونظرتن ر تفكيرن ا أن نغي ا ، تعرفنا على الدوال فإنه علين بحيث إذا أردن

ة ، نبرمج برنامجا أن نفكر في الدوال وھل يحتاج البرنامج إلى كتابة دوال أم ال أن  وبصفة عام

  :فإن أھم أسباب كتابة الدوال ھي التالية 

ه  – 1 إذا كان البرنامج كبيرا ومتشعبا بحيث إذا تمت برمجته ككتلة واحدة تصعب السيطرة علي

  .ويصعب تطويره 

تم فصلھا ، جية ستتكرر كثيرا إذا وجد في البرنامج جمل برم – 2 رة ي ا كل م ومن ثم بدل كتابھ

  .ثم استدعاء ھذه الدوال ، في دوال 

م ، أي أن ھذا الجزء عام ، إذا كان في البرنامج جزءا يمكن أن يُكتب في برامج أخر  – 3 ومن ث

  .تتم كتابته في دوال وفي ملف رأسي منفصل 

  

امج ك ن البرن زءا م ب ج ا أن نكت ان أردن ما إذا ك ة اس ا أن نسمي الدال ل يمكنن ا ننظر ھ ة فإنن دال

ا وبصورة محددة ى وظيفتھ ذا الجزء ، واضحا يدل عل ذا يعني أن ھ م يكن باستطاعتنا فھ إن ل ف

  .ينبغي تجزيئه ألجزاء أخرى

  

  



  :أمثلة 

ة من  ()maxقيم بحيث تستخدم الدالة  4دالة تقوم بإيجاد أكبر قيمة من  - 1 ر قيم التي توجد أكب

  :قيمتين والمذكورة سابقا 

int max4(int a,int b,int c,int d) 

{ 

 return max(max(a,b),max(c,d)); 

} 

ا  – 2 ان رقم دالة تقوم باختبار الحرف المرسل إليھا وإرجاع قيمة صحيحة تدل على حالته إن ك

  :أم حرفا كبيرا أم حرفا صغيرا 

int WhatIsChar(char c) 

{ 

 if(c>='0' && c<='9') return 0; 

 else if(c>='A' && c<='Z') return 1; 

 else if(c>='a' &&c<='z') return 2; 

} 

main() 

{ 

 while(1) 

   { 

 char c; 

cout<<"Enter char , to end enter '.' : "; 

cin>>c;  

 if(WhatIsChar(c)==0) 

    cout<<"It is digit."<<endl; 

 else if(WhatIsChar(c)==1) 

    cout<<"It is capital letter."<<endl;  



 else if(WhatIsChar(c)==2) 

    cout<<"It is smal letter."<<endl;  

 else if(c=='.')break;  

   } 

} 

ولكننا سنبرمج نفس الدالة ،  math.hموجودة في الملف الرأسي  ()sqrtلقد علمنا أن الدالة  – 3

  .من الصفر 

  :إحدى طرق إيجاد الجذر التربيعي تتم بتكرار المعادلة التالية 

Xi+1=Xi
2+n/2*Xi 

ة  -ھي الجذر التربيعي  Xحيث  ة تعطى القيم دد  - 1وفي بداية تطبيق المعادل رار  nللع د تك بع

والقيمة الناتجة ، مرة  15ونحن سنكررھا ، وكلما كبر العدد يزداد التكرار ، المعادلة عدة مرات 

  .ذات دقة مقبولة  تكون

  :ھي والدالة 

double sqrt(double n) 

{ 

 double x=1; 

 for(int i=1;i<=15;i++) 

   x=(x*x+n)/(2*x); 

 return x; 

} 

 

  

  

  

  

  



  البرمجة الموجھة بالكائنات

Object Oriented Programming (OOP) 

  

ھيكلية البرامج وبنائھا البرمجة الموجھة بالكائنات ھي نمط من أنماط البرمجة أحدث طفرة في 

  .وھو قد جاء نتيجة للحاجة الماسة إليه، وتطويرھا

والبرمجة  البرمجة الموجھة بالكائنات و البرمجة كائنية المنحنى و البرمجة غرضية التوجه

  .أسماء لشيء واحدالشيئية 

  فما ھو؟، الكائنيظھر أن أھم شيئ فيھا ھو  البرمجة الموجھة بالكائنات: ومن االسم

وبصفة ، رة فھي كائن ولوحة المفاتيح كائنوكذلك السيا، حن نعّرف اإلنسان بأنه كائن حين

  .وأيُّ شيئ ھو كائن، عامة فإن أيَّ كائن ھو شيء

  

فمثال لكل إنسان خصائص ، ) وظائف( عملياتو) خصائص(صفات : شيئانبه وله كل كائن له 

  .التعلموالمشي واألكل عملية ك عملياتوكذلك له ، رھميمحددة كالطول والوزن ولون العينين وغ

ومن دوال والتي ،وكذلك في البرمجة فالكائن يتكون من عناصر بيانات والتي تمثل الصفات 

  .لعملياتتمثل ا

ولكن ھذا الكائن إلى أي فئة أو ،كما ذكرنا عن الكائن فإن سيارة من نوع مرسيدس ھي كائن 

أي أن المرسيدس تم تعريفھا على أنھا كائن من ، ت بالتأكيد ينتمي إلى فئة السيارا، صنف ينتمي

 Classesھذه األصناف ، كذلك في البرمجة فإن الكائنات تتبع أصنافا معينة، صنف السيارات

ھذا ،  classألننا النحصل على الكائنات إال ببنائھا من صنف ، أساس البرمجة الكائنيةھي 

للكائن الذي  -أي أعضاء  -ستكون تابعة الصنف يحتوي على عناصر البيانات والدوال التي 

  .سيعرف من الصنف

، وكانت أمامنا سيارة مبنية على أساس ھذا التصميم، فإذا كان لدينا تصميم لسيارة على الورق

  .ھو السيارة objectھو التصميم وأن الكائن  classفإنه يمكن القول أن الصنف 

  

  

  



  :مفاھيم ھي كالتاليتعتمد البرمجة الموجھة بالكائنات على عدة 

  

ھذا التغليف يؤدي إلى إحدى ، ع البيانات والدوال في وعاء واحدھي تجمي:  الكبسلةالتغليف أو 

  .فوائد البرمجة الكائنية وھو إخفاء البيانات

  

فمثال ليس ، أي أال تكون البيانات مرئية لمن يريد أن يستخدم الصنف أوالكائن :إخفاء البيانات

على سائق السيارة معرفة كيف يشتغل المحرك وال كيف يعمل صندوق التروس لكي يقود 

ألنه ال حاجة ، ال معرفة تركيبھا وطريقة عملھا أي أن عليه معرفة كيفية قيادة السيارة، السيارة

  .لذلك

  .لبيانات في األصناف باستخدام محددات الوصول وسنتناولھا فيما بعدويتم إخفاء ا

  

وألن الصنف يحتوي على بيانات ، حديد الصفات والعلميات المنتمية لألصنفھو ت:  التجريد

  :فإن التجريد نوعان، وعمليات 

 .وتعني تحديد الخصائص أو الصفات المرتبطة بالكائن: تجريد البيانات -1

 .و تحديد دوال الكائن دون تعريف طريقة عملھاوھ: تجريد العمليات -2

  

، مثل الوراثة الحقيقية وتعني أن صنفا ما يرث خصائص وعمليات صنف آخر وھي :الوراثة

وھذا النوع األخير يرث   folkswagenترث خصائص سيارة الـ  golfسيارة من نوع  فمثال

  .خصائص وعمليات فئة السيارات

  

فإن لتعدد ++ وفي السي، نتائجھاوتختلف ) أسماء الدوال(وتعني أن تتفق األسماء : تعدد األشكال

  :األشكال ثالثة طرق

  .التحميل الزائد للدوال

  ).المؤثرات(التحميل الزائد للعوامل 

  .الدوال الظاھرية

  



  

  )الفئات(األصناف 

Classes 

  

تماما قبل عصرالبرمجة يوفر لنا شيئين لم يكونا موجودين األصناف والكائنات استخدام 

  :ھذان الشيئان ھما ، الكائنية

وذلك ببرمجة كائن مشابه لكائن في الحياة مثل كائن : إمكانية محاكاة الواقع بصورة كبيرة - 1

  سيارة مثال

  .بناء أنواع بيانات جديدة تشبه األنواع الموجودة مسبقا في اللغة تماما  - 2

  

  :تعريف صنف

ثم اسم الصنف ثم فتح قوسين منبعجين تكتب بينھما  classة كلمة يتم تعريف األصناف بكتاب

كما في { مع مالحظة إنھاء الصنف بالفاصلة المنقوطة بعد قوس النھاية ، عناصر الصنف 

  .تماما كتابة التراكيب

  : squareيبين الكود التالي تعريفا لصنف يمثل مربع 

class square 

{ 

private: 

    int length; 

public: 

    void set(int l) 

    { 

        length=l; 

    } 

    void printArea() 

    { 



        cout<<length*length<<endl; 

    } 

}; 

  :واآلن نأتي لشرح الكود داخل جسم الصنف

أي خاص وھي كلمة محجوزة وتعني أن البيانات المعرفة  privateأول كلمة في الصنف ھي 

بعدھا بيانات خاصة بالصنف ال يمكن الوصول إليھا واستخدامھا إال من العناصر والدوال 

فعندما تكون لدينا عناصر ال نريد من مستخدم الفئة الوصول إليھا مباشرة ، األعضاء بالصنف

لمكعب وكان فمثال إذا كان لدينا صنف ، خاصة  لئالَ يخطئ في استخدامھا فإننا نجعلھا عناصر

فإن لم يكن ھذا العنصر خاّصا لربما يتم تخصيص ، volumeلدينا عنصر بيانات يمثل الحجم 

أما إن جعلناه خاصا وقمنا ، قيمة سالبة له وھذا خطأ منطقي إذ اليمكن للحجم أن يكون سالبا

كأن يكون ، جم فسنتالفى الخطأببناء دالة عضو في الصنف تقوم ھي بتخصيص قيمة للح

  :تعريف الدالة كالتالي

void setVolume(double vol) 

{ 

 if(vol<0) 

{ 

cout<<vol<<" is Invalid value."; 

volume=0; 

return; 

} 

volume=vol; 

} 

  . ':'يتم إتباعھا بشارحة  privateونالحظ أن الكلمة 

  .lengthفي السطر التالي تم تعريف المتغير العضو الخاص 

والتي تعني أن العناصر والدوال  publicأما السطر التالي فھو يحتوي على الكلمة المحجوزة 

  .أي يمكن الوصول إليھا من خارج الصنف ، األعضاء التي يتم تعريفھا بعدھا تكون عامة



ثم ، lengthوالتي تقوم بتخصيص قيمة لعنصر البيانات  setفي السطر التالي تم تعريف الدالة 

  .التي تقوم بطباعة مساحة المربع printAreaتم تعريف الدالة 

  

  : privateو  publicمالحظات حول 

ألنھما تحددان الكيفية التي يتم بھا الوصول ، محددات الوصول privateو  publicتسمى  -1

أي ھل سيتم الوصول إلى األعضاء من خالل أعضاء مثلھم ، إلى األعضاء التي تتبعانھما

وسيتم  protectedويوجد محدد ثالث وھو المحدد المحمي  .فقط أم من خارج الصنف أيضا

 .التكلم عنه أثناء شرح الوراثة

، ابة أي محدد في جسم الصنف فإن العناصر والدوال األعضاء ستكون خاصةإذا لم يتم كت -2

على عكس ، privateأي أن محدد الوصول االفتراضي في األصناف ھو المحدد الخاص 

 .الذي محدده االفتراضي ھو العام) البنية(التركيب 

 .تلى تطبيق مبدأ إخفاء البيانايعمالن ع protectedوالمحدد ھو  privateالمحدد  -3

أي يمكن كتابة أي من ، يمكن كتابة محدد خاص ثم عام ثم خاص وھكذا في جسم الصنف -4

 .المحددات أكثر من مرة

والدوال األعضاء على أنھا ، خاصةعادة يتم تعريف عناصر البيانات األعضاء على أنھا  -5

 .عامة

 .ثم األعضاء الخاصة بعدھا، عادة يتم كتابة األعضاء العامة في بداية الصنف -6

  

  :عريف كائنت

ويتم تعريف الكائنات كما يتم تعريف ، اليمكننا استخدام الصنف السابق إال بتعريف كائن منه

  .أي أن اسم الصنف ھو نوع بيانات جديد، المتغيرات

  :كالتالي mainفي الدالة السابق واستخدامه كائن اليتم تعريف 

square s; 

s.set(5); 

s.printArea(); 



إلى البيانات والدوال األعضاء العامة طبعا في الصنف باستخدام معامل  ويتضح أنه يتم الوصول

وفي الحقيقة فإنه ال فرق بين التراكيب واألصناف إال في االسم وفي ، النقطة كما في التراكيب

  .محدد الوصول االفتراضي

أن  وتعريف دالة بھذه الطريقة يعني، في المثال السابق تم تعريف الدوال داخل تعريف الصنف

إال أنه يفضل أن يتم اإلعالن عن الدوال فقط داخل التصنيف أما تعريفھا ، ھذه الدالة دالةٌ خطية

للوصول إلى دوال التصنيف وذلك :: ولفعل ذلك يتم استخدام معامل تحليل النطاق ، فيتم خارجه

  .لةبكتابة نوع الدالة ثم اسم الصنف التابعة له ثم معامل تحليل النطاق ثم تعريف الدا

  :السابقة خارج الصنف كالتالي setيتم تعريف الدالة  فمثال

void square::set(int l) 

{ 

    length=l; 

} 

  :مع وجوب اإلعالن عنھا داخل الصنف كالتالي مثال

void set(int); 

ولجعلھا خطية يتم إسباقھا بـ ، وتعريف دالة خارج التصنيف يجعلھا دالة عادية أي غير خطية

inline 

  

  : Constructorsالبانيات 

في  setوقد قمنا باستخدام الدالة ، ال يمكن إعطاء قيمة ابتدائية لعنصر بيانات داخل الصنف

إذ أنه من األفضل ، إال أن ھذا ليس بعملي، lengthلتخصيص قيمة للعنصر  squareالصنف 

 تدائية يتم تخصيص القيم االب، اإلعالن عن الكائن وقتتخصيص قيم ابتدائية لعناصر البيانات 

واستخدامھا ، ناء تعريف الكائن للقيام بعمل ماباستعمال الباني والذي ھو دالة يتم استدعائھا أث

  .األكبر يكون في إسناد القيم االبتدائية لعناصر البيانات

مكن استنساخھا حسب وي، واسمھا نفس اسم الصنف voidالدالة البانية ليس ال نوع وال حتى 

  .الوسائط التي يراد تمريرھا أثناء اإلعالن عن الكائن



وھذا طبيعيٌّ ألنه يتم استدعائھا في مجال ، publicويجب أن تكون الدوال البانية دواال عامة 

  .مثال mainكمجال الدالة  آخر غير مجال الصنف التابعة له

 أما إن قمنا، بناء واحد افتراضي واليستقبل وسائطإذا لم نقم ببناء دالة بانية فإن المترجم يقوم ب

  .ببناء واحد فإن المترجم لن يبني آخر

إضافة السطر التالية بعد محدد  تمأثناء اإلعالن ي lengthإلسناد الصفر كقيمة ابتدائية للعنصر 

  :ليقوم بذلك publicالوصول 

square():length(0){} 

أتى بعد اسم الباني وھذا : حيث أن معامل الشارحة ونالحظ التركيبة الغريبة في ھذا السطر 

حيث ،يعني أنه سيتم تخصيص قيم ابتدائية لعناصر بيانات وتأتي بعد الشارحة عناصر البيانات

ويتم ،يكتب كل عنصر يتبعه قوسان يوضع فيھما القيمة المراد تخصيصھا ابتدائيا للعنصر

وبعد ذلك يكتب جسم الدالة . length(0),width(0)مثال ، الفصل بين العناصر بمعامل الفاصلة

والذي كان فارغا في المثال السابق ألننا النريد من الباني إال تخصيص قيمة ابتدائية لعنصر 

  .بيانات

  :إذا تم كتابة الباني السابق كالتالي

square() 

{ 

 length=0; 

} 

وسنرى فيما بعد أنه ، ابتدائيافإنه سيتم تخصيص قيمة لعنصر البيانات ؛ولكن اليتم تخصيصھا 

  .ثمة مايجب أن تسند له القيم ابتدائيا فقط

  

  : Copy constructorالباني الناسخ 

  :بكتابة األسطر التالية في الدالة الرئيسيةإذا قمنا 

square a; 

a.set(5); 

square b(a); 



أي إسناد قيم عناصر البيانات ،aوإعطائه قيمة الكائن  bفإنه في السطر الثالث يتم تعريف الكائن 

وفي حالتنا ھذه يتم إسناد ،  bإلى عناصر الكائنات المقابلة لھا في الكائن  aالموجودة في الكائن 

ھي  b.lengthأي أن قيمة ، bالتابع للكائن  lengthإلى  aالذي في التابع للكائن  lengthقيمة 

5.  

والذي إن لم  –خ قيم كائن في الكائن المعرف حالياينس –الذي يقوم بھذه العملية ھو الباني الناسخ 

  .يتم تعريفه من قبل المبرمج فإن المترجم يقوم ببناء واحدة تقوم بذلك

  .في بعض األحيان من األفضل كتابة الباني الناسخ بأنفسنا لكي نتحكم أكثر بتخصيص البيانات 

نسخ قيم عناصر بياناته إلى الباني الناسخ يحتوي على وسيط واحد وھو الكائن الذي سنقوم ب

ويتم تعريف باني ناسخ للصنف ، ويجب أن يمرر ھذا الوسيط بالمرجع الثابت، الكائن المعرف

square كالتالي:  

square(const square& s):length(s.length){} 

ناسِخ وھذا الباني الناسخ يقوم بنفس وظيفة الباني الذي ينشئه المترجم حينما النقوم بتعريف باٍن 

  .بأنفسنا

  :مالحظات

  .له  overloadingالباني الناسخ اليمكن عمل استنساخ 

إذا تم تعريف باٍن ناسٍخ فإنه لن يمكن تعريف كائن إال بإرسال كائن له أثناء تعريفه كما مر 

  :بنا كالتالي

square b(a); 

  :أي أن التعريف التالي خطأ

square b; 

عندنا كائن نخصصه له فإنه يجب أن يتم وألنه في تعريف أول كائن لن يكون 

وبقول مختصر فإنه إذا تم تعريف باٍن ناسخ يجب تعريف باٍن ، تعريف باٍن عاديٍ 

  .عادٍي أيضا

  : Destructorالھادمات 

الكائنات فإنه يتم استدعاء الھادمات حياة  أما عند نھاية، تستدعى البانيات وقت إنشاء الكائنات

  .رة التي يشغلھا الكائنبتحرير الذاكوالتي تقوم 



  :كالتالي ~الباني إال أنه يسبق بـ  تعريف الھادم مثل تعريف

~square() 

{ 

cout<<"Object dies"; 

} 

وبالطبع فعند استخدام الھادم في ، ومن ثم عند انتھاء حياة الكائن سيتم طباعة الجملة المبينة

رير ذاكرة عناصر البيانات أو أي شيٍئ البرمجة الفعلية لن يتم طباعة مثل ھذه الجملة بل يتم تح

  .آخر مفيد

  

  :للكائنات  مؤشراتالتعريف 

أي يعرف مؤشر لكائن من نوع ،صحيح تعريف مؤشر لمتغيرما تم ك كائنيتم تعريف مؤشرل

  :كالتالي squareالفئة 

square *s; 

وكما في المؤشرات المدروسة سابقا فإنه اليمكن استخدام المؤشر إال بعد إسناد عنوان متغير له 

  :كالتالي newأو تخصيص مساحة له باستخدام المعامل 

quare s=&a;//a is an object of square:{ square a; } 

// Or 

square s=new square; 

  :ه يتم استدعائه بإرسال العدد الصحيح كالتاليعددا صحيحا فإنوإذا كان لدينا باٍن يستقبل 

square s=new square(x); 

  .ھي العدد الصحيح xحيث 

وكما كنا نستخدم مؤثر النجمة بعده اسم المؤشر للوصول إلى القيمة المحتواة في المساحة التي 

فإنه   –والذي يمكننا من القول أن ھذه الصيغة تحول المؤشر إلى متغير  –يشير إليھا المؤشر 

  :يتم استخدام نفس الصيغة بين قوسين للوصول إلى عناصر البيانات والدوال األعضاء كالتالي

(*s).printArea(); 

  .وتم استخدام القوسين ألن أسبقية معامل النقطة أكبر من معامل النجمة 



  .تقوم بتحويل المؤشر إلى كائن عادي (s*)ويمكن القول أن الصيغة 

وألن الصيغة األخيرة أفضل وأوضح فإنھا األكثر ،  <-sبالصيغة  .(s*)ة يمكن استبدال الصيغ

  .استعماال

  

  :شرحه  تماآلن سنأخذ مثاال حقيقيا يحتوي على ما 

والتي ھي في  Complex numbersسنقوم ببناء نوع جديد من البيانات يمثل األعداد المركبة 

  . 1√عدد تخيلي قيمته  iعددان حقيقيان و  yو  xحيث   : الصورة

  :ولألعداد المركبة الخصائص التالية

  

فإن مرافقه ھو  فإذا كان لدينا العدد المركب ، لكل عدد مركب مرافق -1

 . العدد 

 : كالتالي يتم جمع الجزء الحقيقي مع الحقيقي والجزء التخيلي مع الجزء التخيلي -2

  

مثل الجمع أي بطرح الجزء الحقيقي من الجزء الحقيقي وكذلك يتم الطرح  -3

 .التخيلي

 :الثاني كالتالي الضرب بتوزيع العدد األول علىيتم  -4

 : تتم عملية القسمة كما يلي -5

  

  

  :لبناء الصنف الخاص باألعداد المركبةاآلن سنأتي 

  :من المعلومات التي لدينا عن األعداد المركبة فإنه سيكون لدينا في الصنف التالي

 . bو  aن ااثنان من عناصر البيانات ھما العدد -



دوال للقيام بالعلميات  4أي ، دوال أعضاء لتمثيل خصائص األعداد المركبة المذكورة 5 -

 .ودالة تقوم بإرجاع مرافق العددالحسابية 

 .دالتان بانياتان وباني ناسخ  -

  .دالة للطباعة -

                           

  :سيكون كود الصنف كالتالي

class Complex 

{ 

public: 

    Complex(double i=0,double j=0):a(i),b(j){} 

    Complex sum(Complex&); 

    Complex substract(Complex&); 

    Complex mult(Complex&); 

    Complex divide(Complex&); 

    Complex conjugate(); 

    void print(); 

private: 

    double a,b; 

}; 

void Complex::print() 

{ 

    if(a==0)cout<<b<<'i'; 

    else if(b==0)cout<<a; 

    else if(b<0)cout<<a<<b<<'i'; 

    else cout<<a<<'+'<<b<<'i'; 

} 



Complex Complex::sum(Complex&n) 

{ 

    return Complex(a+n.a,b+n.b); 

} 

Complex Complex::substract(Complex&n) 

{ 

    return Complex(a-n.a,b-n.b); 

} 

Complex Complex::mult(Complex&n) 

{ 

    // (a+bi)(a'+b' i)=(aa'-bb' )+(ab'+a'b)i 

    return Complex(a*n.a-b*n.b,a*n.b+n.a*b); 

} 

Complex Complex::divide(Complex&n) 

{ 

    return  Complex((a*n.a+b*n.b)/(n.a*n.a+n.b*n.b),(n.a*b-                

a*n.b)/(n.a*n.a+n.b*n.b)); 

} 

Complex Complex::conjugate() 

{ 

    return Complex(a,-b); 

} 

  

  

 

  


